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Sammendrag 

Tema:  

Flere og flere organisasjoner ser viktigheten av å lære av feil. Det har man spesielt sett i 

helsevesenet og luftfart (Kvalnes, 2017). Ambulanseskandalen i Sofienbergparken 2007 hvor 

ambulansepersonalet aktivt valgte å ikke ta med seg en skadet mann inn i ambulansen, og 

mirakelet på Hudsonelva 2009 hvor en pilot måtte lande et passasjerfly på Hudsonelva er to 

eksempler på relevansen av tematikken. Denne oppgaven handler om hvordan organisasjoner 

kan jobbe med å bruke feil som læringsmuligheter gjennom identifisering, analysering og 

bevisst eksperimentering med feil. Læring av feil er viktig fordi det ligger et stort 

læringspotensial og forbedringspotensial i situasjoner der feil har skjedd. Samfunnet er i 

stadig endring og hvis organisasjoner skal lykkes er de avhengige av å lære av feil (Cannon & 

Edmondson, 2005). Ved å identifisere og analysere feil har organisasjoner et bedre 

utgangspunkt for læring. Gjennom bevisst eksperimentering kan organisasjoner aktivt jobbe 

med å skape innovative løsninger, fordi organisasjoner får muligheten til å teste ut noe i en 

kontrollert kontekst. Organisasjoner oppfordres derfor til å jobbe systematisk med å lære av 

feil og bevisst eksperimentere slik at de kan feile på en intelligent måte. Det er allikevel 

mange organisasjoner som ikke lykkes med å systematisk jobbe med læring av feil (Cannon 

& Edmondson, 2005).  

 

Utgangpunktet for denne studien er å se på tematikken i organisasjonen Stanghjelpa som 

jobber med psykisk helse. Organisasjonen er et lavterskel tilbud til alle i Stange kommune 

hvor de jobber med psykisk helse, rusproblematikk og forbyggende arbeid. Problemstillingen 

er som følger: 

Hvordan foregår læring av feil i en organisasjon som jobber med psykisk helse? 

 

Problemstillingen prøves å besvares gjennom tre forskningsspørsmål:   

1. Hva kjennetegner måten de arbeider på i Stangehjelpa?  

2. Hvordan identifiseres, analyseres og eksperimenteres det med feil?  

3. Hvordan legges det til rette for å lære av feil?  
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Case og metode: 

Problemstillingen er undersøkt gjennom en kvalitativ case-studie i Stangehjelpa. Stanghjelpa 

er en organisasjon som arbeider med psykisk helse. Organisasjonen tar utgangspunkt i det 

humanvitenskaplige paradigmet og skiller seg i stor grad fra resten av helsevesenet som 

bygger på naturvitenskapen. Dette innebærer at de ikke bruker kartleggingsverktøy og setter 

diagnoser, men heller bygger på hva som er viktig for brukeren. Organisasjonen består av 

omtrent 30 ansatte fordelt på syv faggrupper som jobber etter en flat struktur. Tjenesten er 

basert på tilbakemeldinger, hvilket betyr at det alltid er rom for forbedring. Jeg gjennomførte 

åtte intervjuer på tvers av fem team, samt supplerte det med dokumentanalyser. Intervjuene 

tok utgangspunkt i temaene: praksis i Stangehjelpa, team og læring av feil. I sum ga det 

innsikt i hvordan organisasjonen jobbet med tematikken. Jeg foretok deretter en tematisk 

analyse av intervjuene med utgangspunkt i de teoretiske begrepene. Analysen av det 

empiriske materialet danner grunnlaget for å svare på problemstillingen og 

forskningsspørsmålene. Prosjektet har allikevel noen begrensinger knyttet til metodiske valg, 

rammene rundt studien og tidsdimensjonen.  

 

Hovedfunn: 

Prosjektet bidrar til rike innsikter i hvordan læring av feil foregår i en organisasjon. Studien 

indikerer at læring av feil skjer på flere nivåer i Stangehjelpa. Gjennom FIT (feedback 

informed treatment) identifiseres feil av terapeutisk karakter. FIT er et digitalt verktøy som 

brukes til å samle inn tilbakemeldinger fra klienter. Gjennom FIT får brukeren mulighet til å 

gi tilbakemelding på hvordan de har opplevd konsultasjonen. På bakgrunn av det generes en 

skåre. De negative røde skårene er de sakene som analyseres, for her ligger 

forbedringspotensialet. De røde sakene analyseres gjennom en rekke plattformer slik som 

teammøter, uformelle dialoger, gruppeveiledning og individuell veiledning.  Ifølge Cannon & 

Edmondson (2005) har mennesker en tendens i begge disse prosessene til å skjule og ikke 

innrømme sine egne feil på grunn av sosiale barrierer. Funnene fra min studie indikerer at 

flertallet av de ansatte opplever det som uproblematisk å innrømme og snakke om egne feil. 

Dette som følge av trygghet på arbeidsplassen, og fordi dette er en del av måten de jobber på. 

Studien indikerer også at bevisst eksperimentering er noe de er opptatt av i organisasjonen. 

Tjenester blir kontinuerlig opprettet på bakgrunn av behov, og om tjenestene ikke benyttes 

avsluttes de. Det kom tydelig fram at dette var et viktig aspekt ved måten de jobber på i 

Stangehjelpa og at hele essensen ligger i å prøve og feile seg framover.  
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Et annet viktig funn fra det empiriske materialet er knyttet til hvordan det legges til rette for å 

lære av feil. I lys av det teoretiske rammeverket påpekes en rekke utfordringer ved å jobbe 

tverrfaglig. I det teoretiske rammeverket påpekes det at det kan være vanskelig for mennesker 

å spørre om hjelp eller stille spørsmål, fordi en ikke vil virke inkompetent.  I motsetning til 

dette fant jeg i min studie at disse utfordringene ikke er tilstede i organisasjonen, men heller at 

tverrfaglig samarbeid ga en bedre forståelse av brukerens sammensatte situasjon. De ansatte 

mener det ikke eksisterer et profesjonshierarki og at de på mange måter er profesjonsnøytrale. 

Det fremkommer også at terskelen for å spørre om hjelp eller stille spørsmål er relativt lav for 

de fleste. Dette skyldes blant annet at lederen fungerer som en rollemodell for de ansatte. Kort 

oppsummert indikerer hovedfunnene at organisasjonen lærer av feil gjennom de tre 

prosessene presentert i det teoretiske rammeverket til Cannon & Edmondson (2005). Disse 

prosessene bidrar til at organisasjonen lærer og har et utgangspunkt for å kontinuerlig 

forbedre praksisen sin.  
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Success is not final, failure is not fatal:  

It is the courage to continue that counts. 

- Winston Churchill 
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1 Introduksjon  

En sommerdag i 2007 ble en somalisk mann slått ned i Sofienbergparken. Hendelsen refereres 

til som ambulanseskandalen. Ambulansepersonalet møtte en skadet mann på bakken og 

opplevde han som aggressiv, men visste ikke om det skyldes smerte eller rus. De bestemte seg 

for å ta han med. På vei til ambulansen urinerte mannen på skoen til en av de ansatte. 

Personalet mente at mannen gjorde det med vilje og revurderte tilstanden hans. De forlot den 

skadede mannen i parken. Deres vurdering av situasjonen var feil og fikk store konsekvenser 

(Kvalnes, 2010). I ettertid viste det seg at mannen hadde fått en alvorlig hodeskade som 

gjorde at vedkommende oppførte seg upassende. Ambulansepersonalet ble beskyldt for 

rasisme. Folk mente at dette aldri kunne skjedd om det lå en hvit mann på bakken. 

Ambulansepersonalet møtte stor kritikk. De hadde begått en stor feil og arbeidsgiver lot de stå 

i ilden alene. Ambulanseskandalen belyser typiske trekk ved situasjoner hvor feil har oppstått.  

I dag har begge ambulansesjåførene blitt frifunnet for rasisme, men fått advarsel for lite 

omsorgsfull behandling (VG, 2009). Et annet eksempel på læring av feil kan vi hente fra 

luftfart.  I 2009 tok et fly av fra LaGuardia Airport New York, men kort tid etter krasjet flyet 

med en flokk Kanadagjess (Kvalnes, 2010). Motorene sakket ned og piloten fikk beskjed om 

at han kunne lande på to forskjellige flyplasser. Piloten sa at det ikke gikk og måtte ta et valg 

om å lande på Hudsonelva. Fly kan til vanlig flyte i noen timer, men prosessen å lande et fly 

på vann er komplisert. Kapteinen var klar over det og gjorde seg klar til en utfordrende 

landing. Den erfarne piloten landet perfekt og ble hyllet i ettertid. Allikevel ble det 

gjennomført en grundig etterforskning av årsaken til at flyet måtte nødlande. Det ble lagt til 

grunn at piloten handlet feil, men så ble det konkludert med at handlet på en god måte 

(TheGuardian, 2016). Mirakelet på Hudsonelva viser hvordan piloten handlet riktig i en 

ekstremt utfordrende situasjon.  

Feilbarlighet er tendensen mennesker har til å begå tabber og feil.  Noen av dem kan lede til 

fatale skader, mens andre kan bidra til gjennombrudd i eksperimentelle prosesser. Feil i et 

tilfelle kan skape frustrasjon og skade, mens i andre tilfeller kan skape fryd og glede, selv for 

personen som begikk feilen (Kvalnes, 2017). Det er menneskelig å gjøre feil (Kvalnes, 2010). 

Feil gir oss muligheten til å korrigere veien videre og finne nye måter å gjøre ting på. I saker 

hvor ting har gått galt ligger det stort læringspotensial. Det gir organisasjoner og 

enkeltindivider innsikt i hvordan de kan gjøre ting annerledes og bedre neste gang (Kvalnes, 
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2017). Samtidig som feil kan være vanskelig å snakke om og fristende å skjule, vil det være 

gunstig for enhver organisasjon å skape et klima basert på åpenhet, trygghet og tillit. Dette for 

å styrke de ansattes oppfattelse av psykologisk sikkerhet
1
 (Nembhard & Edmondson, 2012). 

Uten psykologisk sikkerhet blir det vanskelig å skape en atmosfære hvor det der ert trygt å 

snakke og lære av feil.    

De to eksemplene illustrerer to sektorer hvor man spesielt har hatt fokus på læring av feil, 

nemlig i helsesektoren og i luftfart. Dette er organisasjoner hvor menneskers liv står på spill 

hvis feil begås og det er derfor helt kritisk å lære av feil for å unngå at de gjentar seg. Men 

hvordan kan man lære av feil i organisasjoner hvor feilene ikke er like åpenbare og 

risikofylte? Ifølge Edmondson (2012) er de tjueførste århundres kunnskapsbaserte 

organisasjoner avhengige av tverrfaglig samarbeid, flate organisasjonsstrukturer og 

kontinuerlig innovasjon. For å lykkes i globalt arbeidsmarked som er preget av endring og 

konkurranse må organisasjoner lære. Kompetanse i hvilke som helst felt er et bevegelig mål. 

De som vil lykkes er de som fokuserer på livslang læring (Edmondson, 2012). Organisasjoner 

oppfordres derfor til å lære av feilene de gjør. Det er en tanke mange støtter, men ikke klarer å 

realisere i praksis (Cannon & Edmondson, 2005). Det er få organisasjoner som systematisk 

jobber med læring av feil.  I tillegg er det også få organisasjoner som eksperimenterer 

effektivt. Bevisst eksperimentering er en aktivitet som skaper feil mens man prøver å oppnå 

suksess, for å maksimere mulighetene for læring.  Spørsmålet forskere stiller seg er hvorfor er 

det så vanskelig å lære av feil.  Cannon & Edmondson (2005) forslår at organisasjoner ikke 

kun skal lære av feil, men lære å feile ”intelligent”, som en bevisst strategi for å promotere 

innovasjon og kontinuerlig forbedre praksisene sine.  

Som sagt har det blitt gjort mye forskning på hvordan benytte feil for læring både på sykehus 

og i luftfart (Kvalnes, 2017), men i langt mindre grad hos organisasjoner som driver med 

psykisk helse. Utfordringen i en organisasjon som driver med psykisk helsearbeid er at feilene 

ikke er like åpenbare som i luftfart hvor du kan trykke på feil knapp, eller ved 

feilmedisinering på sykehuset. Spørsmålet blir hvordan organisasjoner innen dette feltet 

jobber med læring av feil og hvordan kontinuerlig forbedre praksisene sine.  Dette er derfor 

noe jeg vil se nærmere på i denne oppgaven. 

                                                 
1
 Psykologisk sikkerhet defineres som den generelle troen på at man er komfortabel med å 

være seg selv – være åpen, autentisk og direkte – i ulike situasjoner og roller (Nembhard & 

Edmondson, 2012)  
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1.1 Oppgavens problemstilling  

Basert på temaet og teori er følgende problemstilling lagt til grunn for studien:  

Hvordan foregår læring av feil i en organisasjon som jobber med psykisk helse? 

 

I organisasjonen Stangehjelpa som driver med psykisk helsearbeid i alle aldersgrupper vil en 

være helt avhengig av å lære av feil for å kunne bli en lærende organisasjon og ikke minst for 

å gi brukeren den beste hjelpen. Som en del av helsevesenet og offentlig sektor har de også et 

viktig samfunnsoppdrag. Helsevesenet i Norge skal styres etter verdiene faglig styrke, 

åpenhet og samarbeid (Helsedirektoratet, 2018). For at organisasjoner skal kunne lære av feil 

og forbedre praksisene sine vil de være helt avhengige av å se på de situasjonene som ikke går 

som planlagt. Dette blir viktig i en bransje hvor man bør være opptatt av innovative løsninger 

og tjenester for å kontinuerlig forbedre praksisene. Med dette som grunnlag for studien er 

temaet læring av feil i en organisasjon som jobber med psykisk helse.  

 

Problemstillingen prøves å besvares gjennom tre forskningsspørsmål:   

1. Hva kjennetegner måten de arbeider på i Stangehjelpa?  

2. Hvordan identifiseres, analyseres og eksperimenteres det med feil?  

3. Hvordan legges det til rette for å lære av feil?  

 

Forskningsspørsmål 1 vil brukes for å få en grunnleggende forståelse av hvordan de jobber i 

Stangehjelpa.  Spørsmål 2 skal bidra til innblikk i hvordan Stangehjelpa jobber med læring av 

feil, spesielt ved å se på de tre prosessene identifisering, analysering og bevisst 

eksperimentering. Det siste forskningsspørsmålet vil belyse hvordan det fungerer å jobbe i 

team, samt hvor vesentlig psykologisk sikkerhet er på arbeidsplassen.  

1.2  Studiens case  

For å undersøke problemstillingen har jeg foretatt en kvalitativ case-studie med intervju som 

primærdata. Studien er gjort i organisasjonen Stangehjelpa og jeg har brukt hele 

organisasjonen som case. Stangehjelpa er et gratis helsetilbud for alle som bor i Stange 

kommune med fokus på rus, forebyggende arbeid og psykiske problemer, uavhengige av 

alvorlighetsgrad. Stangehjelpa er et lavterskeltilbud hvor innbyggerne selv har anledningen til 
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å ta kontakt, det er ingen ventetid og alle er velkomne til en samtale. Organisasjonen består av 

rundt 30 ansatte, og den er delt opp i 7 faggrupper med hver sin fagleder (Valla, 2016a).  

De jobber ut fra en flat struktur og har på den måten ikke et tradisjonelt profesjonshierarki. 

Kompetansen til hver enkeltmedarbeider er det som er avgjørende for hvilke ansvarsområder 

og oppgaver man får (Stangehjelpa, 2018).   

 

Stangehjelpa er basert på tilbakemeldinger fra dem de skal hjelpe. Tilbakemeldingene har 

veiledet dem til bestemmelser om retning for grunnleggende verktøy og er ryggraden til 

hvordan organisasjonen jobber. Det som er viktig er at man ønsker seg indikasjoner på det 

man gjør slik at man kan forbedre seg og Stangehjelpa har nesten forlatt sykdomsmodellen 

som preger helsesektoren. ”Vi har gått fra å være i terapibransjen til endringsbransjen” (Valla, 

2016b, s. 550). Når dette skjer blir kompetansebehovet mer differensiert. For å bli gode må 

den enkelte terapeut fokusere på spesifikke områder, og tverrfaglige team trengs for å utfylle 

hverandres kunnskap. I Stangehjelpa er det fokus på samarbeid og likestilling. Oppgavene 

fordeles etter de ansattes engasjement, kompetanse og ønsker. Organisasjonen er opptatt av 

resultater og derfor står tilbakemeldinger helt sentralt for hvordan praksisene utvikles. Selv 

om de er en resultatstyrt tjeneste er ikke resultater et endelig mål i seg selv. Læringskulturen 

er det avgjørende. Det fremheves at dårlige resultater ikke eksisterer, det er kun rom for vekst 

og læring. Birgit Valla (2016b, s.552) leder for Stangehjelpa påpeker at hun forventer at de 

ansatte skal gjøre feil, hvis ikke gjør de ikke nok. 

 

I Stangehjelpa er innovasjon en ønsket måte å jobbe på, fordi de stadig lærer nye ting. De 

ansatte blir oppfordret til å trå ut av 

komfortsonen og prøve og feile. Det er 

viktig å utfordre seg selv for å kontinuerlig 

forbedre seg. Fokuset ligger på å prøve ut 

nye metoder og hvis de ikke fungerer 

forkastes de. De har heller ikke en fasit som 

de følger. Deres praksis går sterkt imot 

hvordan resten av helsevesenet jobber med 

fokus på å være evidensbasert med 

diagnoser og behandlingsprinsipper (Valla, 

2016b). Av den grunn vil det være naturlige Bilde 1 I Stangehjelpas venteområde står kjerneverdiene 

skrevet på veggene. Dette sitatet er visjonen deres. 
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å lære av feil når man har som ønske jobbe innovativt.  

1.3 Teoretisk tilnærming 

Formålet med studien har vært å se på hvordan organisasjonen lærer med fokus på læring av 

feil som en viktig byggestein for å bli en lærende organisasjon. Jeg så det derfor som 

hensiktsmessige å primært ta for meg rammeverket til Cannon og Edmondson (2005) om 

læring av feil. Samtidig vil jeg innledningsvis trekke inn Agyris (1977; 1999) som 

Edmondson er inspirert av. For å vise flere aspekter ved læring av feil var det også 

hensiktsmessig å trekke i Reason (2000) sitt syn på hvordan organisasjoner kan håndtere 

menneskelig feil.  I tillegg har jeg brukt Kvalnes (2017) som har gjort en del forskning på 

hvordan læring av feil faktisk foregår i praksis.  Samlet sett viser tilnærmingene like og ulike 

aspekter ved det å jobbe med feil.  

Læring av feil som hovedrammeverk har sin forankring i organisasjonslæring og 

ledelsesteorier. Rammeverket tar utgangpunktet i at organisasjoners evne til å lære av feil har 

betydelige påvirkning på organisasjonen evne til å være innovative, tilpasningsdyktige og 

suksessfulle i et skiftende miljø (Cannon & Edmondson, 2001). En rekke forskere slik som 

Nonaka & Takeuchi, Sitkin og Leonard-Barton har dokumentert at organisasjoner lærer mer 

av nederlag enn suksess, men det er allikevel et sjeldent syn i praksis (Cannon & Edmondson, 

2005).  Ved å kombinere Cannon & Edmondson (2005) med Reason (2000) får jeg et bredere 

perspektiv på hvordan organisasjoner kan og bør jobbe med feil. På den måten får jeg en mer 

nyansert tilnærming til temaet.  

1.4 Oppgavens struktur 

Besvarelsen er bygd opp av seks kapitler. I kapittel 2 gjennomgås det teoretiske rammeverket 

og det analytiske rammeverket. Del 3 tar for seg de metodiske valgene. I kapittel 4 presenteres 

og analyseres funnene før jeg i kapittel 5 diskuterer funnene opp mot teorien, 

forskningsspørsmålene og problemstillingen. I det sjette og siste kapittelet oppsummeres 

studiens hovedfunn, oppgavens bidrag og begrensninger diskuteres, og helt til slutt gis forslag 

til videre forskning.  
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2  Teori 

I teorikapitlet legges det teoretiske rammeverket fram. Oppgaven har tatt utgangspunkt i 

teorien til Cannon & Edmondson (2005) om læring av feil. Først vil jeg kort si noe om læring 

av feil og se på hva feil er 2.1. I 2.2 forklares prosessene i læring av feil, mens 2.3 handler om 

team og psykologisk sikkerhet. Avslutningsvis i 2.4 legges det analytiske rammeverket fram.  

2.1 Læring av feil  

Gårsdagens kunnskap og ferdigheter er sårbare for foreldelse og fremtidig suksess krever 

fleksibilitet, respons og nye evner. For å forbli levedyktige i et samfunn preget av usikkerhet 

og endring er organisasjoner og enkeltindivider helt avhengige av evnen til å lære 

(Edmondson & Moingeon, 1998). Evnen til å lære av feil har blitt sett på som essensielt for 

organisasjoners innovasjon, tilpasning og suksess i dagens arbeidsmiljø (Starkey, 1998). 

Læring av feil handler om at feil ikke må bli sett på som problematiske hendelser som ikke 

burde forekomme, men heller et unngåelig aspekt ved å operere i komplekse miljøer. Det 

betyr ikke at ledere skal oppmuntre til feil, men heller påpeke at feil er unngåelig og at det 

ligger læring i feil. Ifølge Cannon & Edmondson (2005) er læring av feil gjennomførbart, men 

det innebærer dyktig ledelse av de tre separate men sammenhengende prosessene: 

Identifisering av feil, analysering av feil og bevisst eksperimentering.  

2.1.1 Hva er feil?  

Argyris (1977, s. 116) definerer organisasjonslæring slik “Organizational learning is a process 

of detecting and correcting errors”. Definisjonen viser at organisasjonslæring handler om å 

oppdage og korrigere feil. Feil er ethvert trekk ved kunnskap som hemmer læring. Ifølge 

Argyris (1999) er organisasjoner som er gode på læring bedre til å oppdage og korrigere feil 

og se når de ikke klarer å oppdage og rette opp i feil.  Feil defineres som manglende samsvar 

mellom plan eller intensjon og hva som faktisk skjer når den implementert (Argyris, 1999).  

Egne erfaringer fra Argyris viser at læring av feil er vanskeligst når situasjonene er 

utfordrende, truende eller pinlig.   
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2.1.2 Edmondson forståelse av feil 

Edmondson (1999, s. 353) med inspirasjon fra Dewey konseptualiserer læring på et 

gruppenivå som en pågående prosess av refleksjon og handling, karakterisert ved å stille 

spørsmål, søke tilbakemeldinger, reflektere over resultater og å diskutere feil eller uforventede 

utfall av handlinger. I liket med Argyris fokuserer og Edmondson sitt læringsbegrep på 

hvordan jobbe med feil. Organisasjoner oppmuntres til å lære av feil og det er åpenbart at 

organisasjoner bør ta lærdom av feil. Likevel er det få organisasjoner som lykkes med å 

systematisk lære av feil.  

Failure in organizations and elsewhere, is deviation from expected and desired result. 

This includes both avoidable errors and unavoidable negative outcomes of 

experiments and risk taking (Cannon & Edmondson, 2005, s. 300) 

 

Ifølge definisjonen er feiling i organisasjoner og generelt i livet et avvik fra det vi anser som 

forventet eller ønsket resultat. Dette betyr at organisasjoner kan begå unngåelige feil og 

uunngåelige negative utfall av eksperimenter og risikotaking. Feil defineres bredt og omfatter 

både små og store feil i domener som rangerer fra det tekniske til det mellommenneskelige. 

Tekniske feil kan være feil i designet av en maskin, mens mellommenneskelig feil kan være 

mangle på feedback. For å best måle hvordan organisasjoner lærer av feil ser en på hvordan 

organisasjoner håndterer både små og store utfall som avviker fra forventet resultater. Avvik 

fra forventet resultat kan både være positive og negative, men fokuset i rammeverket er på de 

negative utfallene på grunn av den unike psykologiske og organisatoriske utfordringen knyttet 

til å lære fra negativt avvikende situasjoner (Cannon & Edmondson, 2005). 

 

Muligheter for læring utgjøres både av mindre misforståelser og store uhell, og mengden av 

signifikant læring er ikke nødvendigvis proporsjonal med størrelsen eller omfanget av feilen 

(Cannon & Edmondson, 2001). I prinsippet betyr det at organisasjoner kan ta like stor lærdom 

av å analyser småfeil som av større feil. Eksempelvis kan det skje signifikant læring hvis en 

oppdager svikt i kommunikasjon mellom to parter. I praksis er større og mindre feil ofte 

relatert. Ifølge Edmondson (2011) kan vi kategorisere feil inn i tre hovedkategorier for å 

håndtere de bedre: Feil kan være dårlig eller unngåelige, feil kan være uunngåelige, og feil 

kan være gode eller intelligente. En sofistikert forståelse av feilens årsaker og kontekster 

hjelper oss å unngå såkalt «blame-game». De unngåelige feilene skjer under rutinepregede og 
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forutsigbare oppgaver. De fleste feil i denne kategorien anses som dårlige.  Unngåelige feil 

kan være bevisste avvik fra prosedyrene, men også av manglende evne eller 

uoppmerksomhet. I slike tilfeller kan feilen løses på enkel måte gjennom eksempelvis 

sjekklister og huskelister. Feilene som ikke kan unngås oppstår i mer komplekse systemer 

som en konsekvens av vårt mer sammensatte samfunn (Edmondson, 2011; Hoholm, 2013). 

Dette gjør at et stort antall organisatoriske feil skyldes den iboende usikkerheten i arbeidet. Vi 

har ikke full oversikt over alle konsekvensene av systemene våre. Oppgavene kan være såpass 

utfordrende at de ikke kan løses på samme måte hver gang. Selv om alvorlige feil kan 

avverges ved å følge gode metoder for sikkerhets- og risikostyring, best practices og analyser, 

er små prosessfeil uunngåelige. De fleste større feil skyldes en rekke mindre feil som ikke blir 

oppdaget (Edmondson, 2011). Organisasjoner kan også begå gode eller intelligente feil som 

gir verdifull ny kunnskap som kan hjelpe organisasjoner med å få konkurransefortrinn. Ved å 

eksperimentere med ulike prosesser kan organisasjoner raskere få innsikt i hva som fungerer 

og ikke fungerer, men også her blir toleranse for feil helt avgjørende.  

 

Cannon og Edmondson (2005) utvikler en strategi for hvordan organisasjoner kan lære av feil. 

Rammeverket tar utgangspunkt i at organisasjoner må overkomme både sosiale og tekniske 

barrierer gjennom tre nøkkelaktiviteter: Identifisere feil, analysere feil og bevisst 

eksperimentering. Tekniske barrierer handler om mangel på grunnleggende know-how for å 

kunne bruke erfaringer i sammenheng med komplekse systemer. Forskning på læring har vist 

at begrensninger i menneskelig intuisjon og sense-making kan lede folk til å dra falske 

slutninger som både hindrer individuell og kollektiv læring (Cannon & Edmondson, 2005).  

 

Sosiale barrierer i læring av feil starter med den sterke psykologiske reaksjonen folk har til 

realiteten av feiling. De fleste vil ikke innrømme feil ovenfor folk en jobber sammen med, 

fordi en ønsker å opprettholde et positivt bilde av seg selv. Mennesker har en instinktiv 

tendens til å benekte, forvrenge, ignorere eller ta avstand fra feil. Positive illusjoner som 

booster selvtillit, følelsen av kontroll og effektivitet kan være uforenlig med en ærlig 

anerkjennelse av feil, som kan hindre læring (Cannon & Edmondson, 2005). Det er vanlig å 

dekke over feil når arbeidslivet er preget av lite toleranse for feil. Hvordan situasjoner 

håndteres når det oppdages feil har avgjørende betydning for læring. Uten en klar modell over 

hva som kreves for å lære av feil har organisasjoner utfordringer i møte med disse barrierene.  
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Reason (2000) legger fram en alternativ modell til Cannon og Edmondson (2005) som skal 

hjelpe organisasjoner å håndtere utfordringene som følger med feiling.  

2.1.3 Reason sin forståelse av feil 

Ifølge Reason (2000) er det to tilnærminger til hvordan man kan se på menneskelig svikt: 

person- og systemtilnærming. Å forstå forskjellen mellom disse tilnærmingene er viktig når 

en skal jobbe med feil.  

 

Persontilnærmingen fokuserer på de usikre handlingsfeilene, brudd på prosedyrer hos leger, 

sykepleiere, farmasøyter, psykologer osv. Usikre handlinger oppstår som en konsekvens av 

avvikende mentale prosesser slik som uoppmerksomhet, glemsomhet, dårlig motivasjon og 

uforsiktighet i likhet med Edmondson sine unngåelige feil. I organisasjoner med denne 

tilnærmingen vil fokuset ligge på å redusere variabiliteten i menneskelig atferd. Tilhengere av 

denne tilnærmingen pleier å håndtere feil som moralske problemer og antar at dårlig ting skjer 

med dårlig folk. Å skylde på enkeltindivider er mer tilfredsstillende enn å innrømme svikt i 

systemet. Hvis noe går galt virker det logisk at det er et menneske eller gruppe som står bak. 

Denne måten å tenke på har en del mangler. Feil er som regel ikke tilfeldige men faller inn i et 

mønster, samt ved å kun fokusere på personer ser en ikke hvilke feil som ligger i systemet.  

 

Systemtilnærmingen bygger på at mennesker er feilbarlige og feil er forventet, til og med i de 

beste organisasjoner.  Feil blir sett på som konsekvenser snarere enn årsaker. Dette inkluderer 

feller på arbeidsplassen og de organisatoriske prosessene som gir liv til dem. Vi kan ikke 

endre mennesker, men vi kan endre betingelsene de jobber under. En sentral ide er 

systemforsvar. Når noe uheldig skjer, er det viktigste å finne ut hvordan og hvorfor forsvaret 

mislyktes og ikke lete etter enkeltindivider å legge skylden på.  

 

Reason (2000) sitt perspektiv tar utgangspunkt i at alle mennesker er feilbarlige og hver feil 

som begås starter en kjede av reaksjoner som leder til et dårlig utfall. Med mindre det er 

barrierer som stopper feilene på et tidligere tidspunkt. Han skiller mellom utførelsesfeil og 

planleggingsfeil. Med utførelsesfeil mener han at selve planen var god, men ikke utførelsen. 

Planleggingsfeil skyldes at planen for utførelsen er utilstrekkelig og medfører at ting går galt 

fra starten av. Han skiller mellom to ulike utførelsesfeil, «slips» and «lapses». Slips (glipper) 

er handlinger som ikke blir utført som planlagt. Lapses (blundere) er tapte eller utelatte 
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handlinger. I Reason sitt vokubulær skiller slips og lapses seg fra feil, som er en type error av 

dårlig planlegging (Kvalnes, 2017). Du gjør en planlagt feil når du tror det du gjør er riktig 

når det egentlig ikke er det.  

 

Swiss Cheese modellen til Reason (2000) tar utgangspunkt i hvordan håndtere systemfeil. 

Modellen består av tre elementer: Feil, barrierer og ulykker. Hovedideen er at feil setter i gang 

en kjede av hendelser som potensielt kan ende i en ulykke eller fiasko hvis barrierer og 

forsvar ikke er satt opp. Formålet med barrierene er å beskytte potensielle offer og ressurser 

fra farer (Reason, 2000). Han skiller mellom tre former for barrierer: teknologiske, prosedyrer 

og regler, og menneskelig inngrep. Teknologiske barriere kan være alarmer, prosedyrer og 

rutiner som huskelister kan fungere som sjekklister for finne avvik. Menneskelig barrierer 

krever at mennesker utvikler evnen til å si ifra og utrykke bekymring (Kvalnes, 2017). Disse 

barrierene kan identifisere feil og bryte kjeden av reaksjoner som kan lede til katastrofer. For 

det meste fungerer lag med barrierer, men det foreligger alltid en svakhet ifølge Reason 

(2000). Han sammenligner barrierene med sveitsisk ost hvor det er hull i osteskivene som gjør 

det mulig at en feil kan passere flere barrierer hvis hullene er på samme sted. Hullene i 

barrierene oppstår av to grunner: aktive feil og latente betingelser. Aktive feil er de usikre 

handlinger som blir utført av folk som er i direkte kontakt med pasienter eller systemer. De 

varierer i form av slips, lapses, feiltagelser osv. Aktive feil har som regel kortvarig effekt på 

det defensive arbeidet med å unngå katastrofer.  

 

Figur 1 Swiss cheese modellen  (Reason, 2000, s 769) 

 

Latente betingelser er de unngåelige «bosatte virusene» i systemer. Alle strategiske valg har 

potensialet til å introdusere virus i systemet. Latente betingelser har to uheldige effekter de 

kan endres til feilproduserende forhold på den lokale arbeidsplassen, og de kan skape 
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langvarige hull eller svakhet i forsvaret. Latente betingelser kan ligge sovende i system lenge 

før det kombineres med en aktiv feil og kan potensielt ende i en ulykke. Men i kontrast til 

aktive feil kan latente betingelser identifiserer før det oppstår problemer.  Forholdet mellom 

aktive feil og latente betingelser forklares godt gjennom denne analogien.  

 

“Active failures are like mosquitos. They can be swatted one by one, but they still keep 

coming. The best remedies are to create more effective defence and to drain the 

swamps in which they breed. The swamps in this case, are the ever-present latent 

conditions” (Reason, 2000, s. 769)  

 

Sagt med andre ord vil menneskelige feil aldri slutte å forkomme, men man kan jobbe med 

systemet de forkommer i for å redusere de aktive feilene. Et godt eksempel på 

systemtilnærmingen er høypålitelige organisasjoner (Weick & Roberts, 1993; Reason, 2000). 

Høyt pålitelige organisasjoner som operer under farlige forhold har færre uheldige hendelser 

enn man skulle trodd – disse organisasjonene viser gode modeller for hva som konstituerer et 

resilient system. I disse organisasjoner blir variasjon i menneskelig atferd sett på som en av 

systemets viktigste sikringstiltak. Den største forskjellen er at de forventer å gjøre feil og 

trener deres ansatte til å oppdage og gjenopprette dem. Istedenfor å isolere feil generaliseres 

de og istedenfor å lokalt fikse problemet ser de etter systemreformer. Kort sagt så handler 

Reason (2000) sin tilnærming om å jobbe med systemet kontra menneskene.  

2.1.4 Oppsummering 

For å oppsummere kan vi si at teoretikerne deler samme forståelse av feil. Feil er avvik fra 

forventet resultat eller plan. Feil rangerer fra små til stor og som regles skyldes de større 

feilene en rekke mindre gjentagende feil (Argyris, 1999; Cannon & Edmondson, 2005; 

Kvalnes, 2017). Det er også enighet om at feil for de fleste er knyttet til blant annet 

utfordringer ved sosiale barrierer: menneskers instinktive reaksjon til å ta avstand fra egne 

feil. Både rammeverket til Cannon & Edmondson (2005) og Reason (2000) fokuserer på 

hvordan jobbe med menneskelig feil. Reason fokuserer på at feil alltid forkommer og derfor 

må organisasjoner jobbe med systemet. Forskjellen er at Cannon & Edmondson (2005) sitt 

rammeverk i større grad snakker om hvordan mennesker seg i mellom kan jobbe med å lære 

av feil. Reason (2000) snakker om hvordan man må jobbe med å utvikle et system av 
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barrierer som skal fange opp feil (Kvalnes, 2017). Samtidig kan modellen i likhet med 

Cannon & Edmondson brukes til å skape bevissthet rundt viktigheten av å utrykke bekymring 

og brukes til å analysere og kritisk vurdere nåværende evne til å håndtere feil.  

 

I denne studien vil jeg primært ta utgangspunkt i Cannon & Edmondson sitt rammeverk, fordi 

jeg vil undersøke om det faktisk er mulig for en organisasjon å aktivt jobbe med læring av feil 

gjennom identifisering, analysering og bevisst eksperimentering, med hovedfokus på de 

sosiale barrierene som hindrer læring av feil.  

2.2  Prosesser i læring av feil 

Cannon og Edmondson (2005) foreslår å dele opp læringsprosessen i tre komponenter, 

identifisering av feil, analysering av feil og bevisst eksperimentering. Gjennom disse 

prosessene kan organisasjoner jobbe proaktivt med å lære av feil.  De to første seksjonene 

håndterer utilsiktede feil, mens bevisst eksperimentering er en mer offensiv tilnærming til 

læring av feil. Disse prosessene er ikke ment som steg for steg sekvenser, men kan jobbes 

aktivt med på samme tidspunkt.  

2.2.1 Identifisering av feil  

Store og mye omtalte organisasjonsfeil slik som eksempelvis politiarbeidet under 

terrorangrepet 22.juli argumenterer for nødvendigheten av å lære av feil. Store feil preges som 

regel av flere mindre feil som ikke har blitt oppdaget og er vanskelige å korrigere. Hvis små 

feil oppdages tidlig kan de bidra til å unngå katastrofale feil i framtiden. Cannon & 

Edmondson (2005) argumenterer for at organisasjoner må jobbe proaktivt med å identifisere 

småfeil. Ved å identifisere feilene så tidlig som mulig gir det grobunn for effektiv læring og 

reduserer uproduktive investeringer og kostander for organisasjoner (Cannon & Edmondson, 

2001). Problemet er at små feil ofte blir oversett, fordi de ikke anses å være betydningsfulle 

for sluttresultatet. Dermed mister organisasjoner viktige læringsmuligheter. ”(...) surfacing 

errors before they are compounded, incorporated into larger systems, or made irrevocable, is 

an essential step in achieving high quality” (Cannon & Edmondson, 2005, s. 303). Det er med 

andre ord viktig å identifisere småfeilene før de blir en del av systemet. Organisasjoner bør 

benytte de små feilene som tidlige varslinger.  Årsaken til at de små feilene ikke identifiseres 

skyldes sosiale systemiske barrierer. Istedenfor å anerkjenne og adressere feil har vi 
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mennesker en tendens til å benekte og dekke over feil og grupper og organisasjoner har en 

tendens til å undertrykke bevisstheten rundt feil.  

”Because psychological and organizational factors conspire to reduce failure 

identification, a fundamental reorientation in which individuals and groups are 

motivated to engage in the emotionally challenging task of seeking out failures is 

needed” (Cannon & Edmondson, 2005, s. 305) 

 

For å promotere identifisering av feil må organisasjoner unngå «å skyte budbringeren» og 

heller fokuserer på å skape konstruktive insentiver for å si i fra (Cannon & Edmondson, 

2005). For å gjøre dette må ledere skape en atmosfære av psykologisk sikkerhet slik at ansatte 

føler at det å si ifra ikke går utover selvtilliten deres og andres inntrykk av dem. Ifølge 

Kvalnes (2017) avhenger identifisering av feil i stor grad av kommunikasjonsklimaet i 

organisasjonen. Spesielt med tanke på om det vanlig for de ansatte å si ifra når de merker at 

noe er feil med et prosjekt eller initiativ. For at et team skal oppdage og diskutere mangler ved 

planene deres må medlemmene teste ut antagelsene og kunne diskutere fritt innad i teamet 

(Edmondson, 1999). Forskning innen sosialpsykologi har identifisert en rekke kognitive 

biases som hindrer oss i å handle rasjonelt i konkrete situasjoner (Kvalnes 2017). Tre av disse 

er nyttige i kontekster hvor det utrykkes bekymring om feil. Den første hindringen kalles The 

sunk cost fallacy: tendensen mennesker har til å forbli forpliktet til et valg eller en plan, selv 

om de vet at de ikke lever opp til forventningene.  Årsaken til dette er at informasjon om feil 

skaper kognitiv dissonans.  Vi vil at de første antagelsene vi tok skal være riktig og vi styrker 

troen på at vi nå tar et rasjonelt og korrekt valg for å redusere ukomfortable følelser.  Den 

andre årsaken til sunk cost fallacy er knyttet til bekymringer rundt å kaste bort ressurser. Sagt 

med andre ord, hvis ansatte har lagt ned my tid og ressurser i sak, kan det bidra til at en ikke 

vil endre på initiativet man har brukt mye tid og ressurser på.  

 

Det andre psykologiske fenomenet som kan hindre identifisering av feil er the bystander 

effect, som indikerer at jo flere mennesker som er vitne til en fiasko eller feil jo mindre 

sannsynlighet vil det være at noen griper inn. Hvis antall mennesker derimot reduseres vil 

sannsynligheten for at noen griper inn økes. Så skal de sies at dette fenomenet ikke har blitt 

empirisk testet i organisatoriske settinger, men at det mulig å overføre det til kontekster hvor 

det er viktig å identifisere feil.  Det er to forklaringer på hvordan dette fenomenet kan bli sett i 

organisasjoner. For det første er det problematikk i henhold til ansvarsfordeling. Hvis det er 
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mange ansatte i et prosjekt vil alle tenke at de kun har ansvar for en liten del av prosjektet når 

en heller burde dele ansvarsområder inn etter ferdigheter og kompetanse.  For det andre har 

mennesker en tendens til å korrigere på meningene sine ut i fra hva de tenker andre tenker om 

det også kalt pluralistisk uvitenhet. The confirmation fallacy er det siste fenomenet som kan 

hindre identifisering av feil. Mennesker ser etter det som bekrefter det vi tenker og overser 

informasjon som gir oss grunn til å revurdere (Kvalnes, 2017). Dette innebærer at 

organisasjoner må jobbe med de kognitive modellene som de ansatte har. Kunnskap og 

bevissthet rundt disse tre psykologiske fenomenene er viktig for å designe et 

organisasjonsklima hvor folk handler når de spotter det som de oppfatter som en tabbe 

(Kvalnes, 2017). 

 

For å systematisk identifisere feil må organisasjoner ikke bare overkomme de sosiale 

barrierene, men også utilgjengeligheten av nødvendig data for å identifisere feil. For å 

overkomme barrieren må organisasjoner utvikle systemer og prosedyrer for å innhente data 

(Cannon & Edmondson, 2005). Tilbakemeldinger fra enten kunder eller klienter er en gylden 

mulighet for å innhente data. Tilbakemeldinger fra kunder, klienter, ansatte eller andre kilder 

kan eksponere feil, inkludert kommunikasjonssvikt så vel som den manglende evnen til å 

tilfredsstille klientens krav. Organisasjoner som har klienter og kunder burde innhente 

tilbakemeldinger for å få bedre oversikt over potensielle avvik og feil (Cannon & Edmondson, 

2005). Effektiv identifisering av feil innebærer å eksponere feil så tidlig som mulig, for å 

tillate læring på en effektiv og kostnadseffektiv måte. Dette krever som sagt en proaktiv atferd 

hos ledere som bringer fram tilgjengelig data om avvik og bruker det på en måte som 

promoterer læring. Nesten uansett hvilken organisasjon du beveger deg innfor i dag blir du 

bedt om å gi en tilbakemelding på hvor fornøyd du er. Dette fordi organisasjoner trenger et 

utgangspunkt for å lære og kontinuerlig forbedre praksisen sin. Vi vil nå gå over til den andre 

prosessen i læring av feil, analysering av feil.  

2.2.2 Analysering av feil  

I tillegg til å identifisere feil må organisasjoner også analysere feil. Det er umulig for 

organisasjoner å lære av feil uten å analysere omstendigheten rundt feilen. Den potensielle 

læring som ligger i en feil er helt avhengig av å bli diskutert og analysert. Analyser vil kun 

være effektive om de ansatte kan snakke fritt om problemet og at folk lytter slik at det skapes 
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en felles forståelse i teamet eller gruppen. Utfordringen er at arbeidslivet er preget av at det 

kun er de store feilene som analyseres, selv om de små feilene er vel så viktig å diskutere 

(Cannon & Edmondson, 2005). I fjor sommer ble en 17 år gammel jente drept når en 15 år 

gammel jente gikk til angrep på henne med kniv på Sørlandsenteret. Fylkesmannen mente at 

både barnevernet og helsevesenet brøt loven. Det kom frem i en rapport etter at 

oppfølgningen til jenta hadde blitt gransket. Den tiltalte jenta ga utrykk gjentatte ganger om 

hun sleit psykisk, men ble ikke tatt på alvor (Quist & Røset, 2018). Likevel klarte ikke 

helsevesenet og barnevernet å hindre drapet på Sørlandssentret. Den tragiske hendelsen 

belyser et avvik som ikke som ikke ble tatt på alvor. Og fordi jentas situasjon ikke ble 

identifisert og analysert endte det med døden. I dette tilfellet følte blant annet de ansatte at de 

ikke hadde god nok kompetanse, men i mange andre tilfeller skyldes mangelen på disse 

prosessene sosiale systemer.  

 

Sosiale systemer hindrer analyseringsprosessen, fordi enkeltindivider opplever negative 

emosjoner når de utforsker egne feil. Mennesker har innebygde forsvarsmekanismer og 

mange foretrekker å holde feilene i fortiden. I tillegg påpeker Cannon og Edmondson (2001) 

at felles mentale modeller i arbeidsgrupper kan være med på å påvirke hvordan vi responderer 

på feil.  For det andre krever prosessen som nevnt tidligere åpenhet og toleranse, noe som er 

utfordrede å få til når formålet er å være effektive. Ifølge Weick & Roberts (1993) er det 

vanskelig å jobbe med hensyn og forsiktighet når organisasjoner må være effective, som 

belyses i sitatet. ”When people get the message that speed, efficiency, and results are what 

matter, they become exceedingly reluctant to risk taking up managers’ time with any but the 

most certain and positive of inputs” (Edmondson, 2008). 

 

Analysering av feil krever at de ansatte våger å utforske sine egne feil og tør å stå ansvarlig 

for dem. For at det skal være gunstig å analysere må mennesker være villige til å eksponere 

seg selv og dette påpekes som en av de største utfordringene ved læring av feil i 

organisasjoner. Hvis organisasjoner skal lære av feil må de håndteres direkte. Det krever en 

formell prosess eller forumer hvor de ansatte kan diskutere, analysere og lære av feil på en 

effektiv måte. For at slike forumer skal være nyttig er det som regel lurt med en person som 

kan styre prosessen eller diskusjonen, på en systematisk måte (Cannon & Edmondson, 2005). 

Organisasjoner kan også bruke ekstern hjelp til å analysere feil. En dypere forståelse av feil 

gir som regel et sannere bilde av årsaken til feilingen.  
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En måte å kommunisere på som har blitt observert både i luftfart og helsevesenet i situasjoner 

hvor folk bør si ifra kalles hint og håp. En person som oppfatter at noe er galt kan være redd 

for å si ifra på grunn av konsekvensene. Personen vil kunne bestemme seg for å gi et hint om 

sin observasjon og håpe at den er tilstrekkelig nok til å generer en positiv respons (Kvalnes, 

2017).   Ifølge Reason (2000) er menneskelig inngrep den mest utfordrende barrieren å få på 

plass. Å skape et arbeidsmiljø hvor det er vanlig å ytre bekymringer er ikke en enkel prosess. 

Hovedtanken med mennesker som barrierer er at de tørr å si ifra når de oppdager noe galt. 

Dette kan spesielt være vanskelig for en junior versus en senior person i organisasjonen.  

 

I tillegg til den tekniske fordelen ved å diskutere feil, har også analysering viktige sosiale og 

organisatoriske fordeler. Diskusjoner i organisasjonen gir de som ikke har vært en del av 

prosessen muligheten til å lære av andres feil. På den måten kan en dele erfaringer på tvers av 

enheter i organisasjonen (Cannon & Edmondson, 2005). I tillegg kan utenforstående folk 

bidra med nye perspektiver, som også bidrar til at det blir vanskeligere for folk å skylde på 

faktorer som var utenfor deres kontroll. På den andre siden i lys av the bystander effect vil en 

diskusjon hvor mange er tilstede kunne føre til at ansatte ikke stoler på sin egen vurdering 

(Kvalnes, 2017).  Det virker gunstig med formelle diskusjoner, men hvor enkelt er det å 

håndtere og legge til enn rette for diskusjoner av feil i praksis?    

 

Under analysearbeidet har vi både psykologisk barrierer på organisasjons- og individnivå. 

Psykologiske barrierer på individnivå starter fra vi er små og følger oss livet ut. Fra vi er små 

blir vi oppfordret fra foreldrene våre til å unngå feil, ofte for å beskytte oss fra psykologisk 

skade. Skolen forsterker dette ved å belønne studenter som gjør lite feil (Cannon & 

Edmondson, 2001). Kvalnes (2017) påpeker også dette ved å si at foreldre må slutte å skape 

bomullsbarn. Å konfrontere feil, for å lære av dem, kan av mange bli sette på som en form for 

ubehagelig, men korrekt tilbakemelding. Men mellommenneskelig faktorer skaper dilemmaer 

som enkeltindivider må håndtere om organisasjoner skal lære av feil (Cannon & Edmondson, 

2001). I tillegg til barrierer på individnivå har vi barrierer på organisasjonsnivå. Cannon og 

Edmondson (2001, s.166) skriver ”Fear of being perceived  as incompetent is likely to be a 

significant disincentive for individuals to communicate their own failures” Selv om du som 

ansatt engasjerer deg i å lære av feil kan du risikerer  å bli stigmatisert og bli sett på som en 
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dårlig kollega. Hvis de ansatte føler at det å avsløre sine egne feil er ufordelaktig for 

framtiden i bedriften vil sannsynligheten for at feilene snakkes om reduseres.   

 

Ifølge Cannon og Edmondson (2001) vil analyser på gruppenivå eller i arbeidsgrupper hjelpe 

å dempe de veletablerte individuelle- og kollektive sosiale barrierene i læring av feil. Under 

diskusjoner kan det oppstå konflikter og motstridende meninger. Hvordan organisasjoner 

håndterer konflikt blir helt avgjørende for hva slags klima som skapes på arbeidsplassen. 

Dårlig håndtering kan lede til at tillit og mellommenneskelige relasjoner svekkes (Cannon & 

Edmondson, 2001). For at feil skal håndteres produktivt må de ansatte føle at det er mer 

betydningsfullt å dele kunnskapen deres framfor å holde den for seg selv. Dette betyr at ledere 

og organisasjoner må jobbe med gruppens mentale modeller. Man må endre gruppens 

fellesforståelse av feil hvis en skal ha produktive diskusjoner og analyser (Cannon & 

Edmondson, 2001).  Reason (2000) påpeker også dette når han sier at det helt vesentlig med 

en rapporteringskultur for å effektivt behandle feil.  Uten detaljert analyse har vi ingen måte å 

avdekke tilbakevendende feil og dette får vi kun til hvis det er tillit mellom de ansatte i 

organisasjonen.  

 

Trust is a key element of a reporting culture and this, in turn, requires the existence of 

a just culture – one possessing a collective understanding of where the line should be 

drawn between blameless and blameworthy actions (Reason 2000,s. 769).  

 

En just-culture er en rettferdig kultur.  Det som blant annet kjennetegner en slik kultur er at 

individer ikke straffes for å fortelle om tabber og feil.  De oppfordres til å fortelle om relevant 

informasjon selv når innholdet er negativt, men bevisste og forsettlige overtramp er ikke 

akseptable (Kvalnes, 2010). Med andre ord er det viktig at det skapes et organisasjonsklima 

hvor det er fruktbart å snakke om feil (Cannon & Edmondson, 2001). Dette vil også kunne 

bidra til at mennesker finner det lettere å eksperimentere.  

2.2.3 Bevisst eksperimentering  

Cannon og Edmondson (2005) argumenterer for at organisasjoner ikke bare skal lære av feil, 

men lære av feil på intelligent vis som en bevisst strategi for å promotere innovasjon og 

forbedring av praksis. En intelligent feil kjennetegnes ifølge Sitkin (1992) av (1) de er et 

resultat av en nøye gjennomtenkt handling, (2) har usikre utfall, (3) er av beskjeden skala, (4) 
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er utført og respondert til med engasjement og (5) tar plass i kjente domener som gir effektiv 

læring. Uintelligente feil på den andre siden er gjentagende feil. Intelligente feil henger 

dermed sammen med prosessen bevisst eksperimentering. Læring i organisasjoner er 

avhengig av eksperimentering (Nembhard & Edmondson, 2012) Gjennom bevisst 

eksperimentering får organisasjoner et proaktivt forhold til feiling. Ved å ha en trial-error 

tilnærming på arbeidsplassen øker organisasjonen sjansen for feiling, men organisasjoner som 

bevisst eksperimenterer ser verdien av denne måte å jobbe på, fordi den gir ny læring og 

kunnskap. Gjennom bevisst eksperimentering kan nye praksiser eller produkter testes ut i en 

kontrollert kontekst. Organisasjoner som aktivt eksperimenterer har større sannsynlighet for 

suksess og innovasjon. Nylig forskning foreslår at feil har større læringsverdi enn suksess. 

Når suksess oppnås, kan en feiring følge og som regel undersøkes ikke suksessfaktorene. I 

kontrast motiverer feil ofte til utforskning av systemene som determinerer årsakene til feilen 

(Nembhard & Edmondson, 2012).  

 

Når dette er sagt er dette en praksis som ses lite i arbeidslivet på grunn av de sosiale 

systemene og fordi det kan virke tidskrevende. Mislykkete prosjekter, katastrofer og fiaskoer 

er stigmatisert som gjør denne prosessen utfordrende.  Samt at å gjennomføre eksperimenter 

kan påpeke at nåværende praksis ikke er fullkommen.  Psykologisk sett har mennesker en 

tendens til å lete etter det som bekrefter det vil allerede vet (the confirmation fallacy), framfor 

å lære hvorfor deres perspektiv er feil. Dette bidrar til at eksperimentering er vanskelig på 

arbeidsplassen. For at organisasjoner skal benytte seg av bevisst eksperimentering må de 

ansatte være villige til å få deres hypoteser avkreftet (Cannon & Edmondson, 2005).  Og dette 

gjelder ikke bare store ideer, men også mindre uformelle ideer. I tillegg impliserer 

eksperimentering at status quo ikke er perfekt og kan bli bedre. Det er viktig at ledere 

demonstrerer at læring av feil ikke bare er noe man snakker om, men også kan jobbes aktiv 

med gjennom bevisst eksperimentering. For at eksperimentering skal være verdifull for 

organisasjonen er man helt avhengig av kompetente folk som kan analyserer det som blir 

bekreftet eller avkreftet, samt et godt design på eksperimentet (Cannon & Edmondson, 2005).  

2.2.4 Oppsummering  

Læringsprosessen kan deles inn i tre områder: identifisering, analysering og bevisst 

eksperimentering. Identifisering av feil handler om de systemene og rutinene man har for å 

fange opp feil.  Det er viktig å identifisere små feil så organisasjoner kan forhindre større feil. 
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Identifisering av feil er som regel knyttet til utfordringene ved sosiale barrierer og mangelen 

på informasjon. Den andre prosessen analysering av feil innebærer å diskutere, analysere og 

snakke om de feilene som er identifisert. Analyseprosessen krever åpenhet i organisasjonen 

og hindres av de sosiale systemene vi blir satt i fra vi er små. Den siste prosessen bevisst 

eksperimentering vektlegger det innovative aspektet ved læring. Organisasjoner bør aktivt 

eksperimentere for prøve ut og teste ut nye løsninger eller praksiser. Utfordringen er at det er 

tidskrevende og mennesker liker å holde seg til det de kan. I neste del skal vi se på hvordan 

teamarbeid og psykologisk sikkerhet henger sammen med prosessene.  

2.3 Team og psykologisk sikkerhet  

Et avgjørende aspekt ved teamaktiviteter er å lære av feil. I dagens komplekse samfunn vinner 

eller taper organisasjoner ved å skape grupper av mennesker som er større enn enkeltindivider 

(Edmondson, 2012). Med den kontinuerlige samfunnsutvikling er organisasjoner avhengige 

av samarbeid og team for å kunne være innovative. Team defineres som en etablert, fikset 

gruppe av mennesker som jobber mot et felles mål (Edmondson, 2012, s. 13). Teaming et 

begrep med røtter i team er en dynamisk aktivitet, ikke en bundet eller statisk enhet som team 

er i den tradisjonelle tro (Edmondson, 2012). Teaming er determinert av tankesettet og 

praksisene i enheten teamarbeid, ikke av designet og strukturen av effektive team. Begrepet 

innebærer koordinering og samarbeid uten fordelen av stabile teamstrukturer, fordi en rekke 

organisasjoner krever fleksibelt team, som gjør at stabile teamstrukturer ikke fungerer.  Det 

betyr imidlertid ikke at team ikke avhenger av de tradisjonelle kjennetegnene slik som tillit, 

avhengighet og koordinering, og mange av fordelene ved teaming har sine røtter i team og 

teamarbeid.  Fordelene ved team er deres evne til å integrere forskjellig ekspertise som trengs 

for å løse krevende oppgaver.  

Læring i team beskriver aktivitetene hvor medlemmer tilegner seg, deler, kombinerer deres 

kunnskap med målet om å tilpasse og forbedre arbeidsprosessene deres (Aregote, Gruenfield 

& Naquin, 1999 ref i Edmondson, 2011). Teaming oppstår når mennesker bruker og 

kombinerer deres ekspertise til å utføre komplekse oppgaver eller finne nye løsninger. Selv 

om det er mange former for atferd som kan bidra til denne prosessen er det spesifikt tre som 

går igjen: si i fra, samarbeid og eksperimentering (Edmondson, 2011; Edmondson, 2012). Et 

aspekt ved team som Edmondson (2003) ser på er tverrfaglighet.  Hun mener at spesielt i 

tverrfaglige team møter medlemmene på andre som en konsekvens av ulike 
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profesjonsbakgrunner. For å gjøre det trygt å jobbe i team blir psykologisk sikkerhet viktig. 

Edmondson (1999, s. 380) sier ”with the promise of more uncertainty, more change, and less 

job security in future organizations, teams are in the position to provide important 

psychological safety for individuals at work”. Av den grunn står behovet for psykologiske 

sikkerhet både sterkt både i individuelt og kollektivt arbeid. Psykologisk sikkerhet er derfor 

essensielt for de tre prosessene, identifisering, analysering og bevisst eksperimentering 

(Edmondson, 2004). 

 I løpet av de siste 20 årene har konseptet psykologisk sikkerhet fått signifikant 

oppmerksomhet, fordi forskere har funnet ut av den har en viktig rolle i fasilitere positiv 

organisasjonslæring (Nembhard & Edmondson, 2012). Psykologisk sikkerhet forklarer 

individers persepsjoner relatert til den graden av mellommenneskelig trussel i deres 

arbeidsmiljø. Psykologisk sikkerhet defineres som  “(...) the general belief that one is 

comfortable being onself – being open, authentic, and direct – in a particular setting or role” 

(Nembhard & Edmondson, 2012, s. 3). Psykologisk sikkerhet består av tause oppfatninger 

som er tatt for gitt om hvordan andre vil respondere når en setter seg i skuddlinja ved å ta 

risiko, stille spørsmål, søker etter tilbakemelding, rapportere tabber eller foreslå nye ideer 

(Edmondson, 1999). En handling som kan være utenkelig i en situasjon kan være lett å utføre 

i annen grunnet forskjellige forventninger til hvordan andre mennesker vil reagerer på 

handlingene dine.  

Psykologisk sikkerhet impliserer ikke et koselig miljø hvor alle er bestevenner, men beskriver 

heller et klima hvor det er fokus på produktive diskusjoner som bidrar til tidlig intervensjon 

mot problemer og oppnåelse av fellesmål, fordi folk er mindre fokusert på å beskytte seg selv 

(Nembhard & Edmondson, 2012). Termen indikerer ”(...) a sense of confidence that the team  

will not embarrass, reject and punish someone for speaking up. The confidence steams from 

mutual respect and trust among team members” (Edmondson, 1999, s. 354). Sitatet påpeker at 

psykologisk sikkerhet handler om mer en mellommenneskelig tillit. Det innebærer også at det 

må være gjensidig respekt mellom ansatte, men tillit er essensielt i alle former for 

gruppearbeid og relasjoner mellom mennesker.  Organisasjoner trenger høyere nivåer av tillit 

for å kunne kommunisere taus kunnskap og læring (Newell, Robertson, Scarbrough & Swan, 

2009). Tillit defineres ulikt i litteraturen, men det er to problemer som er sentrale. “(…) Trust 

is about dealing with risk and uncertainty; and second that trust is about accepting 

vulnerability” (Newell et al., 2009, s. 94). Tillitt handler om håndtering av risiko og 
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usikkerhet, og akseptering av sårbarhet. For vise tillit må det foreligge en usikker situasjon 

hvor det er et visst element av risiko. I viktige og verdsatte oppgaver som er avhengige av 

hverandre er sårbarheten og nødvendigheten av tillit høyere. Umiddelbar annerkjennelse av en 

tabbe kan holde tillit i live og gi muligheter til å bygge den opp igjen (Kvalnes, 2017). 

Åpenhet rundt feil kan bidra til å skape et fundament av tillit innad i et team, som er 

nødvendig for fremtidig læring og forbedring av praksis, og kan til syvende og sist styrke 

offentlighetens tillit til deres arbeid (Kvalnes, 2017). I tillegg er leders rolle også avgjørende, 

som vi kommer nærmere inn på i neste avsnitt.  

 

Utvikling av psykologisk sikkerhet starter med at ledere viser ønsker atferd, viser tydelig 

hvordan de ønsker at ansatte skal oppføre seg når man identifiserer og analyserer feil. Lederen 

har to signifikante hensikter (Cannon & Edmondson, 2005).  For det første å kommunisere 

forventet og passende atferd. Ledere må ”walk the talk” hvilket innebærer at de må oppføre 

seg slik de vil at det ansatte skal. I tillegg kan lederes modellering hjelpe underordnende å 

lære hvordan de skal håndtere prosessene. Det handler i stor grad om at lederen må lage klare 

retningslinjer for forventet oppførsel.  Slik atferd kan være ukjent i organisasjoner og derfor 

kan det være hensiktsmessig å ha en modell å observere. Dette er nyttig når ansatte skal jobbe 

med å lære av feil (Cannon & Edmondson, 2005). I tillegg er det slik at psykologisk sikkerhet 

skal skapes i arbeidsgrupper. Det krever at det legges til rette for identifisering og analysering 

både i tid og rom. Ledere må også involvere mennesker med ulike perspektiver og ferdigheter 

for å generere dypere læring, selv om det kan være vanskelige fordi mennesker ofte prøver å 

tvinge deres perspektiver på andre, framfor å forklare de underliggende tankene bak 

perspektivene deres (Cannon & Edmondson, 2005).   

 

Forskning viser at persepsjoner om psykologisk sikkerhet pleier å være lik mellom folk som 

jobber mye sammen. Slik som medlemmer av et team. Erfaringer med teamet ditt vil påvirke 

din oppfattelse om det er enkelt å si ifra eller ikke (Nembhard & Edmondson, 2012).  I en 

nylig studie av team på et sykehus ble det funnet at psykologisk sikkerhet varierte mellom 

teamene. I noen av teamene snakket en åpent om feil, mens i andre team var det lite diskusjon 

rundt feil (Edmondson, 1996).  Dette kan for eksempel henge sammen med maktrelasjoner. 

Når man snakker teamarbeid og psykologisk sikkerhet må man se på hvordan maktrelasjoner 

påvirker læringskulturen (Edmondson, 2003). Ledere eller folk med høyere stilling sin atferd 

påvirker resten av de ansattes villighet til å si ifra og snakke åpent om feil. Maktrelasjoner 
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intensiverer den personlige risken medlemmer møter når de vil utrykke bekymring eller 

komme med nye ideer. Tverrfaglige team kan også øke den personlige risikoen og derfor er 

det viktig at leder som sagt har klare retningslinjer for forventet atferd.  

 

Hvordan mennesker reagerer på andres feil har også stor betydning for psykologisk sikkerhet. 

Et eksempel som illustrer dette er hentet fra et sykehus Edmondson (2003) gjorde forskning 

på. En sykepleier mistet engang en blodåre på gulvet, hun sa ifra og kirurgen sa ikke et ord. 

Han løste sitasjonen med et enkelt grep og det var ingen roping og skriking på sykepleieren. 

Dette trengte han ikke å gjøre, fordi sykepleieren allerede visste at hun hadde gjort feil. På 

den måten skapte teamlederen et åpent miljø, fordi han «tillot» sykepleier å gjøre en feil uten 

å henge hun ut.  En sykepleier fortalte samme historie, men startet med å si at det hadde blitt 

begått en stor feil, som påvirket teamet på en helt annen måte. Eksempelet viser at teamledere 

påvirker teamets psykologiske trygghet gjennom hvordan blant annet feil portretteres. 

Teamledere har et ansvar å støtte fri informasjonsflyt slik at ansatte kan utrykke seg på 

forskjellige måter.   

Nembhard & Edmondson (2012) påpeker at læringsprosesser i organisasjoner avhenger av 

multiple former for samtaler mellom individer på arbeidsplassen. Dette inkluderer å stille 

spørsmål, søke tilbakemeldinger, snakke om feil, spørre om hjelp, tilby forslag og å diskutere 

problemer og bekymringer. Alle disse formene for konversasjon referes til som speaking up 

som betyr å ta en personlig risk for å utrykke noe man mener er relevant. Edmondson sitt 

begrep vil i resten av oppgaven refereres til som si i fra.  Si i fra er helt essensielt for å 

utrykke oppmerksomhet rundt problemer eller muligheter for forbedring. Det er en måte å 

skape diskusjon på rundt nåværende praksis og hvordan den kan forbedres. Det å si i ifra 

påvirker også planleggings og avgjørelseskomponenter i organisasjonslæring.  

Erfaringsdeling bygger en felles forståelse om arbeidspraksisen.  For at dette skal være mulig 

er det helt kritisk at psykologisk sikkerhet foreligger. Forskning gjort på åtte sykehusteam 

illustrer viktigheten av psykologisk sikkerhet (Edmondson, 2004). Studien viste at bedre team 

gjorde flere feil og at det var store forskjeller mellom teamene. Etter flere undersøkelser viste 

det seg at de bedre teamene ikke gjorde flere feil, men heller rapporterte flere feil, fordi 

teamene hadde et klima preget av psykologisk sikkerhet. Som gjorde det lettere for 

teammedlemmene å være åpne. Studien belyser hvor viktig psykologisk sikkerhet er i 

organisasjoner. 
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2.3.1 Oppsummering  

I dagens organisasjoner har det blitt mer og mer vanlig å jobbe i team. Gjennom teamarbeid 

kan man nå mål enkeltindivider ikke klarer på egenhånd. Team defineres som en etablert, 

fikset gruppe av mennesker som jobber mot et felles mål (Edmondson, 2012, s. 13). Teaming 

bygger på begrepet team, men er et mer dynamisk begrep. Begrepet tar for seg teamarbeid 

utenfor de statiske rammene rundt team og innebærer ustabile teamstrukturer, samarbeid, si i 

ifra og eksperimentering. Når man jobber i team er psykologisk sikkerhet på arbeidsplassen 

viktig. Det betyr at de ansatte føler seg trygge på at de kan være seg selv i sine omgivelser.  

Hvis de ansatte føler seg trygge på arbeidsplassen er det enklere for mennesker å si i fra. Og i 

prosessen å skape et miljø hvor psykologisk sikkerhet foreligger har leder et viktig ansvar.   

2.4 Analytisk rammeverk 

Hva er feil? En feil kan være alt fra å trykke på feil knapp til behandlingsfeil av pasienter. Feil 

rangeres fra små til store, alt ettersom konsekvensene av feilene. Det er umulig å eliminere 

menneskelig feil, fordi vi er feilbarlige. Av den grunn bør organisasjoner jobbe med å utvikle 

systemer hvor barrierer kan fange opp menneskelig feil, samt ufarliggjøre å innrømme og 

snakke om feil. Læring av feil handler om å bruke de dårlige situasjonene som 

læringsmuligheter. I situasjoner hvor forventet resultat avviker fra planen ligger det stor 

læring. Det handler om å identifisere de tidlige og små feilene gjennom rutiner, prosedyrer og 

ulike verktøy. For å oppdage og identifisere feil må mennesker overkomme sosiale barrierer. 

Organisasjoner må også analysere feilene som forekommer. Dette kan gjøres gjennom møter 

hvor en diskuterer ulike problemstillinger, selv om møter alene ikke tilstrekkelig. En viktig 

forutsetning for å kunne diskutere og analysere feil er å jobbe med gruppens fellesforståelse 

av feil, slik at de våger å være åpne om å snakke om feil. I tillegg oppfordres organisasjoner 

til å drive med bevisst eksperimentering. Det innebærer å aktivt prøve ut nye løsninger eller 

tjenester. Det bidrar til at organisasjoner får et proaktivt forhold til feil. Ved bevisst 

eksperimentering får organisasjoner muligheten til å finne ut om noe fungerer i liten skala før 

det eventuelt fører til praksisendringer. De tre prosessen skal bidra til at organisasjoner lærer 

av feil. 

Et annet aspekt ved læring av feil som Edmondson trekker fram er psykologisk sikkerhet. I de 

fleste organisasjoner jobber man i team. I noen tilfeller kan dette være tverrfaglige team 
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hvilke betyr at medlemmene har ulik fagbakgrunn. Når man jobber i team har man et felles 

mål. Begrepet teaming har sine røtter i team og er et mer dynamisk begrep som brukes til å 

forklare aktivitetene rundt mer dynamiske teamstrukturer. Når man jobber i team er 

psykologisk sikkerhet (Edmondson, 2012) og tillit viktig (Newell et al, 2009). Psykologisk 

sikkerhet betyr at de ansatte føler seg trygge i sine omgivelser. Det innebærer at det ikke er 

skummelt å si i fra og at arbeidsmiljøet preget av åpenhet. Si i fra er helt essensielt for å 

utrykke at noe har forbedringspotensial. Derfor er det viktig at organisasjoner jobber med å 

skape psykologisk trygghet på arbeidsplassen og innad i team.  

Følgende forskningsspørsmål vil undersøkes ved hjelp av det analytiske rammeverket: 

1. Hva kjennetegner måten de arbeider på i Stangehjelpa? 

2. Hvordan identifiseres, analyseres og eksperimenteres det med feil?  

3. Hvordan legges det til rette for å lære av feil?  

 

Teoriene om hvordan jobbe med feil vil kunne belyse hvordan organisasjoner burde jobbe 

med læring av feil og vise hvordan psykologisk sikkerhet kan fasilitere et miljø hvor det er 

naturlig å lære av feil. Teoriene om læring av feil vil brukes til å se på hvordan dette 

fenomenet utfolder seg i Stangehjelpa, spesielt ved å se på hvordan de tre prosessene 

forekommer i organisasjonen. Teorien til Reason (2000) vil brukes til å se på hvordan 

Stanghjelpa jobber med å håndtere feil. Teori om team og psykologisk sikkerhet skal hjelpe 

meg å forklare hvordan psykologisk sikkerhet bidrar til å skape et miljø hvor det er trygt å 

lære av feil.  
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3 Metode  

Dette kapittelet skal gi leseren innsikt i mine metodiske valg og refleksjonene som er gjort 

underveis i prosessen. Dette for å tilrettelegge for leserens vurdering av kvaliteten av studien. 

Først legges det vitenskapelige ståstedet fram i 3.1 etterfulgt av designet i 3.2. Videre belyses 

datainnsamlingen i 3.3 og deretter i 3.4 analyseprosessen. Avslutningsvis vil jeg i 3.5 se på 

etiske hensyn og studiens kvalitet i 3.6. Kapittelet rundes av med en oppsummering i 3.7.   

3.1 Vitenskapelig ståsted 

Fortolkning spiller en helt sentral rolle i kvalitativ metode og fortolkningen skjer gjennom 

hele prosessen (Thagaard, 2013, s. 37). Det er et gjensidig forhold mellom forskerens 

teoretiske utgangspunkt og tendenser i materialet i fortolkningsprosessen. Den 

vitenskapsteoretiske forankringen til forskeren danner utgangspunktet for forståelsen 

forskeren utvikler, samt hva forskeren ønsker å undersøke. Med dette sagt er det viktig at 

forskeren er bevisst sin teoretiske forankring. Jeg er hovedsakelig forankret i en 

konstruktivistisk tradisjon, hvor forståelse skapes mellom mennesker (Thagaard, 2013, s. 44) 

Jeg anser kunnskapen som et resultat av samspillet mellom forsker og informantene.  

3.2 Forskningsdesign  

Når jeg startet tankeprosessen rundt masteroppgaven hadde jeg ingen klar ide om hva jeg ville 

gjøre, men så gikk det opp for meg etter en forelesning. Forelesningen handlet om hvordan 

organisasjoner burde ta lærdom av situasjoner hvor ting ikke går som planlagt. Med andre ord 

læring av feil. Med interesse for dette kontaktet jeg først politiet, som opprinnelig var den 

ønskelige organisasjonen å studere. Anmodningen ble avslått. Så slo deg meg at det kunne 

vært interessant å se på denne tematikken i helsesektoren og med hjelp fra veilederen min fikk 

jeg kontakt med Stangehjelpa. Ved å lese artikler om organisasjonen gikk det opp for meg at 

dette var en organisasjon som var spesielt opptatt av å kontinuerlig lære og forbedre praksisen 

sin, og som derfor på en god måte passet med det jeg ønsket å studere.  

 

Disse tankene la grunnlaget for den første fasen i prosjektet, nemlig utarbeide 

problemstillingen og planlegge gjennomføringen basert på problemstillingen. Studiens design 
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gir retningslinjene og innebærer beskrivelser av hva undersøkelsen fokuserer på, hvem som er 

relevante informanter, hvor undersøkelsen skal utføres og hvordan den skal gjennomføres 

(Thagaard, 2013, s. 54).  Studiens hva ble hvordan en den utvalgte organisasjonen jobber med 

læring, mer spesifikt hvordan man jobber med å lære av feil. Undersøkelsen ble utført hos 

Stangehjelpa en offentlig organisasjon i Stange kommune som jobber med psykisk helse. 

Prosjektets hvem ble ansatte fra forskjellige faggrupper (team) i organisasjonen. For å svare 

på problemstillingen ble intervju brukt som primærmetode av den grunn at intervjuer er 

hensiktsmessige å bruke for å få innsikt i menneskers opplevelser, erfaringer og forståelse om 

et tema (Kvale & Brinkmann, 2009; Thagaard, 2013). Dokumentanalyse ble brukt som 

sekundærmetode for å få en bedre forståelse av organisasjonen. Observasjon som metode ville 

vært med på å styrke studiens validitet, men med hensyn til sårbarheten knyttet til teamet ble 

denne metoden valgt bort. Jeg anså det som nok å intervju åtte informanter og bearbeide 

dataene grundig. Videre vil valgene utdypes og reflekteres over nærmere.  

3.2.1 Kvalitativ case-studie  

Case-studie er en metode som brukes ofte innen psykologi, sosialt arbeid, utdanning osv (Yin, 

2014, s. 4).  Casestudier er fortrukket å bruke når man skal undersøke nåtidige hendelser i den 

den virkelige konteksten.  Styrken til en casestudie ligger i evnen til å håndtere et variert sett 

av funn gjennom dokumentanalyse, intervju, artefakter og observasjoner (Yin, 2014, s.12). 

Som forsker blir du nødt til å identifisere hvilke enheter innenfor organisasjonen du skal rette 

oppmerksomheten mot (Thagaard, 2013). Case-studier omfatter med andre ord mye 

informasjon om få enheter. Kvalitative tilnærminger gir grunnlaget for å få fyldige data om 

fenomenet eller personer som gir oss muligheten til å forstå sosiale fenomener (Thagaard, 

2013). Ved valg av denne metoden lot den meg undersøke noen få personer i deres naturlige 

kontekst.  Noe som var viktig for studiens problemstilling. Det viktigste for studien var å få 

god og dyp innsikt i hvordan Stangehjelpa jobbet med læring av feil og dette kunne jeg oppnå 

ved å gjennomføre 8 dybdeintervjuer.  

3.3 Datainnsamling 

Som påpekt tidligere i metodedelen vurderte jeg å kombinere ulike metoder i 

datainnsamlingsprosessen, men havnet til slutt på et kvalitativt intervju som hovedkilde til 

innsamling av data.  Intervjuet ble valgt fordi det var den mest hensiktsmessige måten å skaffe 
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data som kunne brukes for å svare på forskningsspørsmålene. Intervjuene ble supplert med 

dokumentanalyse for å forstå organisasjonskonteksten bedre. I del 3.3.1 vil jeg komme inn på 

følgende sider ved intervjuprosessen: valg av informanter, intervjuguiden, gjennomføring av 

intervjuene. Deretter vil jeg kort nevne dokumentinnsamlingen.  

3.3.1 Intervju  

Intervju ble brukt for å få fyldig informasjon og en dypere forståelse av livsverden til 

informantene. Intervjuer gir et godt utgangspunkt for å få tak i personers erfaringer, 

perspektiver, tanker og følelser om konkrete temaer (Thagaard, 2013). Semi-strukturerte 

intervjuer kjennetegnes av at de inneholder noen temaer man skal innom og forslag til 

spørsmål (Kvale & Brinkmann, 2015). Hvilke ga meg muligheten til å få informasjonsrike 

svar fra informantene. Fordelen ved å ha å semistrukturerte intervjuer var at jeg i etterkant 

kunne sammenligne svarene, fordi informantene hadde reflektert rundt de samme temaene. 

Dette bidro også til at analyseprosessene gikk enklere, fordi alle informantene svarte på de 

samme temaene.  

Ved valg av informanter var det viktig for meg at utvalget representerte hele organisasjonen 

med tanke på at jeg hadde valgt hele organisasjons som caseobjekt. Jeg kom i kontakt med 

lederen for organisasjon og kom med preferanser med tanke på hvilke informanter som var 

ønskelige for å kunne svare på problemstillingen. Mine kriterier var følgende:  

 Deltagere innad i samme team  

 Deltagere fra forskjellige team 

 Deltagere med ulikt erfaringsnivå 

Disse kriteriene var fordelaktige med hensyn til at kvalitative studier baserer seg på 

strategiske utvalg (Thagaard, 2013, s. 60). Det betyr at vi velger informanter som har 

egenskaper som er strategiske med tanke på studiens problemstilling og de teoretiske 

perspektivene. Gjennom å kontakte lederen for Stangehjelpa etablerte jeg en formell kontakt, 

som kunne hjelpe meg å finne fram til relevante informanter. Gjennom mail presenterte 

kontakten min prosjektet for de potensielle deltagerne og dermed brukte jeg 

tilgjengelighetsutvalg for å rekruttere informanter. Denne formen for utvalg kjennetegnes ved 

at personer får informasjon om prosjektet og melder seg på (Thagaard, 2013). Gjennom min 

kontaktperson ble det sendt ut en mail til deltagerne hun så som relevant etter mine kriterier 

og de ble gitt informasjon om studien. De som responderte positivt fikk jeg mailen til og 
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avtalte tid til intervju. 6 av 8 intervjuer ble utført på kontorene i Stange og de resterende 2 ble 

utført via Skype.  

Det avgjørende utvalgsprinsippet i kvalitative studier er at utvalget må være egnet til å 

undersøke problemstillingen (Thagaard, 2013,s. 64). De åtte informantene jeg intervjuet bidro 

til å dekke de aspektene ved problemstillingen jeg ville undersøke. Informantene jobbet i 

samme og på tvers av fem team, samt at de hadde ulikt erfaringsnivå som ansatte i 

Stangehjelpa. Jeg vil si at de åtte intervjuene var dekkende for en organisasjon som består av 

omtrent 30 ansatte. Når studier av flere informanter mest sannsynlig ikke hadde gitt meg nye 

innspill på temaet, kunne utvalget vurderes som tilstrekkelige stort med hensyn til 

metningspunktet (Thaagard, 2013, s.65) I tillegg for å kunne grundig analysere og jobbe 

igjennom materialet var det gunstig med ikke altfor mange intervjuer med tanke på 

tidsbegrensingene ved prosjektet. Det ville midlertidig være interessant å intervjue lederen for 

å få inn ledelsesperspektivet, men dette var ikke mulig.    

Roller Antall  

Fagleder 3 

Psykolog  1 

Spesialsykepleier 2 

Pedagog 1 

Vernepleier 1 

Erfaringskonsulent 1 

Tabell 1: Informasjon om informanter  

Samtidig som rekrutteringsprosessen pågikk jobbet jeg med intervjuguiden. Det som var 

viktig for meg var å stille spørsmål som ga rom for informantens refleksjon og fyldige 

kommentarer. Samtidig som jeg trengte en nogen lunde fastbestemt struktur med tanke på 

teorien min. For å kunne svare på problemstillingen min valgte jeg som sagt et semistrukturert 

intervju, fordi det ga meg muligheten til å være fleksibel under intervjusituasjonen. Dette ga 

meg rom til å styre intervjusituasjonen i større grad. For å lage en hensiktsmessig 

intervjuguide var det nødvendig med bakgrunnskunnskap om organisasjonen. Dette for å 

forstå informantenes kontekst (Thagaard, 2013). Jeg brukte derfor en del tid på å lese meg 

opp på alle mulige relevante dokumenter på nettsiden til Stangehjelpa. Dette ga meg en 

relativt god oversikt over konteksten, men de hadde vært ønskelig med en 

introduksjonssamtale før jeg utformet intervjuguiden for å få en dypere forståelse av 
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Stanghjelpa som organisasjon. Dette ville bidratt til mer relevante og kontekstualiserte 

spørsmål fra første intervjuet.  

Mens jeg utformet intervjuguiden jobbet jeg også med dokumentanalyse og teorikapittelet. 

Slik at intervjuguiden korresponderte med de teoretiske perspektivene bak 

forskningsspørsmålene. Intervjuet ble strukturert etter fire temaer: bakgrunn, praksis i 

Stangehjelpa, team og læring av feil.  Jeg så det som nødvendig få kunnskap om praksisen i 

Stange, men tanke på at jeg ikke hadde hatt et introduksjonsmøte. Temaene team og læring av 

feil skulle gi meg innsikt hvordan de jobbet som team og hvordan de jobbet med de ulike 

prosessene i læring av feil. Hvert tema var bygd opp av hovedspørsmål og underspørsmål. 

Dette for at informanten kunne snakke mer fritt om teamet og deretter få dem til å svare på 

mer spesifikke spørsmål hvis de ikke hadde vært innom oppfølgingsspørsmålene. En slik 

struktur bidrar til at det er enklere å analysere funnene i etterkant (Kvale & Brinkmann, 2015).  

Underveis i intervjuprosessen innså jeg at jeg måtte gjøre noen endringer i intervjuguiden. De 

største endringene jeg gjorde var å ta bort noen innledende spørsmål, uthevet nøkkelspørsmål 

og endret ordlyden på noen av spørsmålene slikt at informantene forstod konteksten bedre. 

Dette gjorde jeg samtidig som jeg opprettholdt samme struktur i intervjuguiden. Alle disse 

valgene ble gjort med hensyn til å få mer ut av intervjuene og for å gjøre det enklere for 

informanten å svare på spørsmålene. Begrepet feil viste seg å være vanskelig forstå og av den 

grunn benytte jeg andre synonymer om informantene hadde utfordringer med å forstå hva det 

innbar. Videre skal jeg komme inn på hvordan gjennomføringen av intervjuene foregikk.  

Ifølge Kvale og Brinkmann (2015) er de første minuttene av et intervju avgjørende for om det 

skapes god kontakt mellom intervjuer og informant Det gjorde jeg ved å kort presentere meg 

selv og prosjektet mitt. I tillegg spurte jeg om tillatelse til å ta opp intervjuet og spurte om 

informanten hadde noen spørsmål før vi startet intervjuet. I tillegg er det viktig at intervjueren 

er oppmerksom, virker interessert og viser respekt ovenfor det informanten forteller (Kvale og 

Brinkmann, 2015). Jeg prøvde å anerkjenne informantene ved å vise at jeg lyttet til hva de sa. 

Jeg stilte oppfølgingsspørsmål slik som” du mener at dette fører til å skape trygghet mellom 

dere?” eller responderte på utsagnene deres med et enkelt ja og smil, noe som Thagaard 

(2013) påpeker som viktig i intervjusituasjonen. Det ble totalt gjennomført 8 intervjuer, og 

mitt første intervju la grunnlaget for resten av intervjuene. Gjennom det første intervjuet fikk 

jeg en bedre forståelse av hvilke spørsmål som ga meg brukbare svar, og jeg endret 

intervjuguiden deretter. Intervjuene hadde en gjennomsnittstid på 45 minutter. I og med at 
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organisasjonen lå i Stange planla jeg å ta tre turer opp og ga informanter valgmuligheter til 

dager. Til min fordel var de første intervjuene mine med fagledere som ga med rike 

beskrivelser og økte min helhetsforståelse av organisasjonen. Dette bidro til at jeg kunne 

konkretisere noen av spørsmålene mine.  I tillegg spredde jeg intervjuene mine utover to uker 

slik at jeg kunne ta lærdom av intervjuene. Det er allikevel viktig å påpeke at jeg kunne fått 

andre resultater om jeg observerte. Det er også mulig jeg hadde fått andre resultater om jeg 

fulgte de over en lengre tidsperiode eller hadde flere informanter, men samlet sett opplevde 

jeg intervjuene som fruktbare. Da jeg fikk gode beskrivelser knyttet til oppgavens tematikk av 

åtte informanter og jeg gjorde dokumentanalysen som jeg kommer nærmere inn på i neste 

avsnitt.   

3.3.2 Dokumentanalyse  

Det var helt nødvendig med dokumentanalyse for min del, fordi jeg ikke hadde et 

introduksjonsmøte. Uten dokumentanalysen ville jeg hatt mindre forståelse av Stangehjelpas 

virksomhet. I kvalitative studier er det vanlig å supplere datainnsamlingsmetodene med 

dokumentanalyse. Ved å analysere for eksempel offentlig skrifter, brev, årsrapports ect 

(Thagaard, 2013). Gjennom dokumentanalysen opparbeidet jeg meg kunnskap om 

Stangehjelpa og deres måte å jobbe på. Dokumentene ble primært brukt for å utvikle en 

kontekstualisert intervjuguide. Jeg brukte både årsrapporter, informasjon på nettsiden deres, 

samt artikler og en bok skrevet av lederen for Stangehjelpa. Disse dataene skilte seg fra 

dataene jeg samlet inn under intervjuene, ved at dokumentene var skrevet for et annet formål 

enn min studie (Thagaard, 2013).  

3.4 Analyseprosessen 

Ifølge Kvale & Brinkmann (2015,s. 219) innebærer analysering å dele opp noe i mindre biter 

eller elementer. Intervjuanalysen vil ligge en plass mellom de originale fortellingene og 

fortellingen forskeren presenterer for leseren sin.  Formålet med analyseprosessen har vært å 

forstå hvordan læring av feil foregår i Stangehjelpa.  

3.4.1 Fra tale til skriftspråk 

Så fort et intervju er transkribert kan det brukes som empirisk data i prosjektet. “Å 

transkribere betyr å transformere, skifte fra en form til en annen” (Kvale & Brinkmann, 2015, 
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s. 205). Transkripsjoner er oversettelser fra talespråk til skriftlig språk. Ved å transkribere 

intervjuene ble de mer strukturerte og bedre egnet for analyse. Dette gjorde det enklere for 

meg å få oversikt over materialet og allerede her startet analyseprosessen. Transkribering ble 

gjennomført av meg og det bidro til at jeg lærte mye om min egen intervjustil. Ved å 

transkribere intervjuene raskt etter intervjuene gjorde at jeg til en viss grad husket de sosiale 

og emosjonelle aspektene ved intervjusituasjonen. For å transkribere anså jeg det ikke som 

relevant å bruke noe annet program enn word. Jeg skrev ordrett ned hva informanten sa og 

mine oppfølgingsspørsmål. Jeg utelot latter og andre små gester som ble gjort av informanten, 

fordi intervjukonteksten lå friskt i minne. For å analysere dataene benytter jeg en 

analysestrategi som jeg kommer nærmere inn på i neste del.  

3.4.2 Analysestrategi  

I kvalitativ forskning skilles det mellom induktiv og deduktiv tilnærming. Hvor en induktiv 

tilnærming innebærer forankring i det empiriske materialet, mens en deduktiv tilnærming tar 

utgangspunktet i teorien (Thagaard, 2013, s.197).  Det advares midlertidig mot en 

dikotomisering.  I mitt tilfelle har jeg beveget meg mellom posisjonen og har derfor hatt en 

abduktiv tilnærming. Abduksjon fremhever det 

gjensidige forholdet mellom teori og data (Thagaard, 

2013).  Dette gjorde jeg ved å først ta utgangspunkt i 

en teori, utførte intervjuene og justerte det teoretiske 

rammeverket deretter. Som Thagaard (2013, s. 201) 

sier representerer teorien et utgangspunkt for 

forskningen, og analysen av dataene kan gi grunnlag 

for nye teoretiske perspektiver. Det teoretiske 

rammeverket var styrende for både datainnsamlings- 

og analyseprosessen, samtidig som visse funn i 

materialet krevde at jeg utvidet det teoretiske 

rammeverket.   

For å kode og analysere dataene brukte jeg temasentrert analytisk tilnærming. Tilnærmingen 

innebærer at man studerer informasjon om hvert tema for alle informanter. Et av poengene 

med dette er å gå i dybden på de enkelte temaene. Forskeren får på den måten en dyptgående 

forståelse av alle temaene (Thagaard, 2013). Jeg valgte å ikke benytte noe program, fordi jeg 

Figur 2 Kategorisering og koding av data 
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heller ville bruke tid på å kategoriser dataene mine enn å sette meg inn i et program. Jeg leste 

gjennom transkripsjonene mine flere ganger slik at jeg ble godt kjent med materialet i tråd 

med steg en i tematisk analyse (Braun & Clarke, 2006; Thagaard, 2013). For å kategorisere 

dataen lagde jeg et skjema med alle temaene og førte inn informantenes nøkkelbegreper under 

hvert tema jeg hadde i intervjuguiden. Dette gjorde det enklere for meg å sammenligne og 

tolke funnene i lys av det teoretiske rammeverket og forskningsspørsmål. Dermed analyserte 

jeg på en litt annen måte enn de 6 stegene i tematisk analyse, men brukte tilnærmingen som 

inspirasjon i analysearbeidet. Av den grunn kan det diskuteres om jeg har foretatt en teoretisk 

analyse framfor en tematisk analyse. Det er midlertidig viktig å presisere at det er umulig å 

være helt objektiv når jeg har presentert funnene, med tanke på at jeg har valgt ut, tolket og 

gitt informantenes sitat mening.  

 

Det må også nevnes at tematisk analyse kritiserer for å ikke ivareta et helhetlig bilde, fordi de 

ulike deler tas ut av helheten og sammenlignes (Braun & Clarke, 2006; Thagaard, 2013). Av 

den grunn leste jeg gjennom flere spørsmål samtidig slik at sitatene ikke ble tatt ut av 

konteksten de var sagt i, for å sikre helheten i størst mulig grad.  

3.5 Etiske hensyn  

Ved å ha foretatt åtte intervjuer hadde jeg som forsker vært i direkte kontakt med 

informantene mine. Samspillet mellom meg og informantene gjorde at intervjusituasjonen var 

fylt av moralske og etiske hensyn. Og som Kvale og Brinkmann (2015) preger etiske hensyn 

hele prosessen fra begynnelsen av undersøkelsen til den ferdigstilte rapporten. Det stilles 

derfor spesielle krav til forskeren etiske ansvar, og det legges vekt på grunnprinsippene 

informert samtykke, konfidensialitet og konsekvenser ved deltagelse (Thagaard, 2013,s. 26 ; 

Kvale & Brinkmann, 2015,s. 104). Informert samtykke er selve utgangspunktet for et hvert 

forskningsprosjekt (Thagaard, 2013) og ble ivaretatt ved at informantene på forhånd fikk vite 

hva deltagelse i studien innbar, samt at informanten ble introdusert for studiens formål i 

starten av intervjuet. Og kunne på bakgrunn av informasjonen samtykke til deltagelsen (se 

vedlegg 2). I de to tilfellene hvor intervjuet ble gjennomført med Skype ble informert 

samtykke gitt muntlig. Med hensyn til prinsippet konfidensialitet som handler om at privat 

data ikke blir avslørt (Kvale & Brinkmann, 2015), ble informantene informert om at dataene 

ville bli behandlet konfidensielt og anonymt. Blant annet ved å henvise til informantene uten 

navn og yrkestittel. I tillegg skrev jeg  han og hun om hverandre og dialekter ble tatt bort i 
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sitatene for å sikre anonymitet. Det tredje grunnprinsippet konsekvenser ved deltagelse 

ivaretok jeg ved å stille med et åpent sinn under intervjuene og ved å være opptatt av sikre 

riktig forståelse av informantenes utsagn, både under intervjuet og under bearbeidelsen av 

dataen. Ved å høre på opptakene samtidig som å ha lest transkripsjonen ga det meg 

muligheten til å se svarene i en mer helhetlig kontekst. Prosjektet er også godkjent av NSD.  

3.6 Studiens kvalitet  

I metodekapittelet har jeg gjennomgått valg under forarbeidet, underveis og i etterarbeidet for 

at leseren skal kunne vurdere kvaliteten av studien. Innenfor samfunnsvitenskapen diskuteres 

studiens kvalitet gjennom troverdighet, styrken og overførbarheten i sammenheng med 

objektivitet, reliabilitet, validitet og generaliserbarhet (Kvale & Brinkmann, 2015s, s. 272). 

Reliabilitet handler om forskningens kvalitet (Thagaard, 2013, s. 193) og kan knyttes til 

spørsmålet om forskningen er gjennomført på en pålitelig måte. Reliabilitet handler i grunn 

om de samme resultatene kan fremkomme om en annen forsker bruker samme metodene 

(Kvale & Brinkmann, 2015). Når man snakker om reliabilitet knyttes det til repliserbarhet, 

som knyttes til en positivistisk forskningslogikk, som fremhever nøytralitet som et ideal for 

forskning. Hvor resultatene blir sett på som uavhengig av relasjonen mellom informant og 

intervjuer (Thagaard, 2013). Med tanke på studiens konstruktivistiske forankring går jeg vekk 

fra nøytralitetsidealet, fordi jeg ser på kunnskap som en virkning av samspill. Men det betyr 

ikke at forskeren kan utelukke reliabilitet. Reliabilitet har blitt argumentert for ved å gjøre 

hele prosessen transparent gjennom å forklare og reflekterer rundt valg i metodekapittelet.  

Her vil jeg kun påpeke muligheten for at studien ikke har fått frem alle aspekter ved 

Stanghjelpa sin praksis på grunn av den teoretiske tilnærmingen. Jeg mener likevel at jeg har 

fått fram de mest sentrale aspektene ved måten organisasjonen lærer på ved at visse 

fenomener var gjentagende hos alle informanter. 

Et annet aspekt ved studiens kvalitet knyttes til validitet. Validitet gjennomsyrer hele 

forskningsprosessen (Kvale & Brinkmann, 2015) og er knyttet til tolkning av data (Thagaard, 

2015). Hvor gyldige tolkingene forskeren har kommet fram til er knyttet til 

validitetsspørsmålet. Når ønsket for en kvalitativ studie er gå utenfor det deskriptive blir 

analysen representativ for fortolkingen av objektet som undersøkes. Enkelt sagt dreier 

validitet seg om de tolkningene som er framlagt representerer den virkeligheten vi har studert 

(Kvale & Brinkmann, 2015; Thargaard, 2013). Igjen blir begrepet transparent (gjennomsiktig) 
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viktig for styrke studiens validitet. Dette gjøres ved å tydeliggjøre grunnlaget for fortolkingen 

i analyseprosessen. Dette har forsøksvis blitt prøvd å sikre ved å forklare hvordan 

analyseprosessen har foregått. Jeg har som sagt sammenlignet svarene jeg har fått fra alle 

informanter under samme temaer og sett på likheter og ulikheter for å vise helheten i funnene. 

For å styrke validiteten har jeg prøvd å være tydelig i funn og analysekapittelet ved å sette 

funn i kursiv og analyse i normal tekst. Jeg har også skrevet inn mine oppfølgingsspørsmål 

akkurat slik jeg stilte dem under intervjuet. Det er likevel viktig å presisere at mine tolkninger 

er preget at min teoretiske forståelse av deltagerens utsagn. Det er også viktig å påpek at jeg 

ikke hadde kjennskap til organisasjonen før prosjektet startet og tolkningen mine er av den 

grunn ikke farget av nærhet til fenomenet.  

3.7 Oppsummering  

I dette kapittelet har jeg redegjort for de metodiske valgene tatt under forskningsprosessen for 

å styrke studiens troverdighet og gi leseren innsikt i valgene som er tatt underveis. 

Innledningsvis ble det vitenskapelige ståstedet fastsatt. Jeg hadde et konstruktivistisk 

vitenskapelig ståsted, hvilke betyr at kunnskapen ble skapt i interaksjonen mellom meg og 

informantene. Studiens hva ble Stangehjelpa, studiens hvem ble ansatte både i samme team 

og på tvers av team med ulikt erfaringsnivå. Det ble gjennomført en kvalitativ case-studie 

med 8 intervjuer, supplert med dokumentanalyse. Hvor formålet var å undersøke hvordan 

Stangehjelpa jobber med læring av feil. Intervjuene ble transkribert og kodet ut i fra temaene 

fra intervjuguiden. Gjennom tematisk analyse ble funnene sett i lys av det teoretiske 

rammeverket og de teoretiske begrepene var styrende for analyseprosessen. Både før, 

underveis og i etterarbeidet ble etiske hensyn tatt og jeg har prøvd å være bevisst på hvordan 

de metodiske valgene har påvirket studiens kvalitet.  
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4 Funn og analyse  

Formålet med denne studien har vært å se på hvordan læring av feil foregår i en organisasjon 

som jobber med psykisk helse. Temaet er undersøkt i Stangehjelpa. I dette kapitelet vil 

funnene fra datainnsamlingen presenteres og analyseres. I 4.1 vil jeg gi en kort introduksjon 

til hvordan Stangehjelpa har blitt bygget. I tillegg se på funn knyttet til det første 

forskningsspørsmålet som tar for seg hva som kjennetegner måten de arbeider på i 

Stangehjelpa. Dette for å få en bedre forståelse av organisasjonskonteksten. I 4.2 ser vi på 

funn knyttet til læring av feil. Videre vil funn om team og psykologiske sikkerhet bli 

presentert i 4.3. Avslutningsvis vil funnene blir oppsummert i 4.4.  

4.1 ”Stangehjelpa som en slags Flagship” 

Det første jeg tenker når jeg inntrer Stangehjelpas kontorer er hvor annerledes det ser 

ut enn typiske legekontor. På veggene i inngangspartiet står sitater skrevet på 

veggene. Jeg tenker hmm dette var jo inspirerende ord. I venteområdet står det 

sofastoler. Jeg observerer at brukere forsyner seg med kaffe og frukt mens de venter 

på å bli ropt opp. Etterhvert som jeg intervjuer de ansatte kommer det fram at det er 

brukerne som har ønsket en koselig inntreden. Og som informant 4 sa “brukerne har 

vært med fra start til slutt for å bygge opp Stangehjelpa, alt fra hvordan det skulle se 

ut til hva vi skulle hete”.  

I boka Videre skrevet av lederen for Stanghjelpa spør hun seg selv ”Hjelper det egentlig, dette 

vi driver med?” (Valla, 2014). Dette spørsmålet har lederen for Stangehjelpa stilt seg mange 

ganger etter å ha møtt mange mennesker som ikke har opplevd at hjelpen de har fått har 

fungert. Gjennom siste del av psykologistudiet fikk hun en åpenbaring. Som en del av 

studiepraksisen skulle hun drive terapi på et barn og terapien hun hadde gitt ble vurdert som 

god av veilederen. Men i en avsluttende samtale med moren til barnet kom det fram at 

terapien ikke hadde vært til hjelp. Moren var skuffet. Denne hendelsen har på mange måter 

formet hun som psykolog og leder (Valla, 2014a). Og hun har siden jobbet og tenkt hvordan 

man kan jobbe annerledes i psykisk helsevesen for å ivareta brukerens perspektiver. I 2009 

fikk hun muligheten til å bygge opp et psykisk helsetilbud fra bunnen av i Stange kommune. 

Det viktigste var å skape en kultur som bygget på visse verdier og holdninger. Tjenesten 

skulle bygges sten for sten. I Stangehjelpa tidligere kalt Familiehjelpa skulle de være mindre 
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opptatt av å bruke de nye metodene og kartleggingsverktøy. Praksisen skulle være forankret i 

feedback og tilbakemeldingene skulle brukes systematisk. Organisasjonen har i dag en tydelig 

forankring i brukermedvirkning og tilbakemeldinger. Videre i analysen skal hva som 

kjennetegner måten de arbeider på i Stangehjelpa.  

Som beskrevet i sitatet fra informant 4 nedenfor ser vi at hverdagen for en Stangehjelper 

består av varierte oppgaver:   

Det finnes ikke en normal arbeidsdag hahahah. Alle dager er forskjellige. Mine 

arbeidsoppgaver består av individuelle arbeidsoppgaver her på kontoret. Eller så har jeg 

familiesamtaler og nettverksmøter. Jeg har dropin på Stange videregåendeskole en gang i 

uka også er jeg på en barneskole. Forskjellige samarbeid med forskjellige instanser. Kan 

være praktisk hjelp for eksempel hvis det trengs med angstreing. Samarbeid på skoler. 

Veldig varierte oppgaver. I tillegg så er jeg i med i forskjellige prosjekter og 

utviklingsarbeid. Driver med FIT-veiledning. (Informant) 

 

Informant 7 forklarer sin hverdag på denne måten:  

Jeg har mye individuelle samtaler, det er det jeg gjør aller mest. Men jeg holder også 

en del kurs, så har vi jo faste møter. Vi har mandagsmøter hvor vi har, som er en form 

for personalmøter, men og en del fagutvikling. Så har vi teammøter hver tirsdag. Vi 

har mye vi driver å trener på ting så vi har FIT-veiledning for hverandre og vi har 

FIT-veiledning i grupper også vet jeg aldri hva som skjer i og med at jeg er med i 

kriseteamet.  Hvis det skjer noe spesielt en dag så må det gjerne håndteres der og da. 

Og da må jeg jo klarere dagen min. (Informant) 

 

Sitatene illustrerer hva slags arbeidsoppgaver de ansatte i Stangehjelpa har og som informant 

4 indikerer så finnes det ikke en typisk arbeidsdag. For de fleste informantene er hverdagen 

preget av variasjon og frihet. Alle ansatte har som regel et par individuelle samtaler med 

brukere pluss andre arbeidsoppgaver. Alle informantene gir også utrykk for at de i størst grad 

jobber selvstendig, som utrykkes hos informant 2 ”Samarbeider med kollegaer, men jeg har 

mest samtaler en til en. Nettverksmøter er jeg jo med på og da er vi er flere. Men jobber mest 

alene”. Informanten ble også bedt om å fortelle om hva som kjennetegner praksisene i 

Stangehjelpa.  

 

Vi er ikke en prosedyrebasert, men en verdibasert tjeneste, med en ideologi at vi tror 

på folks verdier og spør hva det som er viktig for deg.  Og er ikke opptatt av diagnoser 

og kartlegging og utredning så vi spør alltid i første samtalen hva er viktig for deg. 
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Også er vi en behovstilpasset tjeneste det vil si vi prøver å tilpasse hjelpa ut ifra 

behovet til personen som legges fram i første samtalen.  Ideologien er at vi tror på 

folks ressurser og vi kan ikke vite folks potensiale og vi tror at alle har et 

forbedringspotensial, så vi jobber med endringsarbeid. (Informant 1)  

 

Informanten påpeker i dette sitatet at Stangehjelpa ikke jobber etter den tradisjonelle 

sykdomsmodellen tuftet på det naturvitenskaplige paradigmet som preger store deler av 

helsesektoren. I Stangehjelpa er de mer opptatt av å finne løsninger sammen med brukeren 

som ikke involverer diagnoser og kartlegginger.  I det humanvitenskaplige paradigmet er man 

mer opptatt av å se på hvordan mennesket selv kan håndtere problemene sine og man er med 

andre ord opptatt av endringsarbeid.  På spørsmålet om hvordan de jobber i Stangehjelpa kom 

disse begrepene fram hos alle informantene: Diagnoser, lavterskel, hva er viktig for brukeren 

og tilbakemelding. Noe som gjenspeiler paradigmet de jobber ut ifra. I illustrasjonen nedenfor 

vises alle faste aktiviteter for ansatte i Stangehjelpa. 

 

 

Bilde 2  Slik ser timeplanen ut for en Stangehjelper (Valla, 2016b).  

 

Alle ansatte har teammøter hvor fagleder fordeler henvendelsene og det er rom for å ta opp 

ting. Praksisen består også av gruppeveiledning og individuell veiledning på FIT. Her får man 

muligheten til å legge fram saker man står fast i. Ferdighetstreningen består av temaer som 

alle i Stangehjelpa trenger å øve på og derfor bevisst målrettet trening. Her får de ansatte 

mulighet til å dele erfaringer på tvers av team. Figuren gir er klart bilde av hvilke 

obligatoriske aktiviteter hverdagen til en Stangehjelper består av. Videre skal vi på hvilke 

situasjoner de ansatte føler de lærer mest av og det som går igjen er brukerne og FIT.  
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4.2  “Jeg taper aldri, enten så vinner jeg eller så 

lærer jeg” 

Sitatet ovenfor var det første jeg la merke til da jeg satt og ventet på første informant. Nelson 

Mandela sitt sitat er visjonen til Stangehjelpa. Dette innebærer at grunnmuren i Stangehjelpa 

bygger på at det ligger læring i situasjoner hvor du har feilet. Som sitatet sier, enten så vinner 

du eller så lærer du.  Videre i analysen vil vi se hvordan sitatet gjenspeiler seg i informantenes 

refleksjoner om læring av feil spesielt knyttet til identifisering, analysering og 

eksperimentering med feil.  

4.2.1 “Jeg har lest mye bøker, men hva som fungerer i praksis 

sammen med folk er noe annet” 

På spørsmålet om hvilke situasjoner de ansatte lærer mest av svarte informant 1: 

Jeg har lest mye bøker, men hva som fungerer i praksis sammen med folk er noe annet. 

Det jo ikke en lineær pakke.  Vi har en veldig kreativ innfallsvinkel og en mer 

krevende måte å møte folk på. For jeg vet jo ikke hva som passer deg. Jeg må undre 

meg mer sammen og tenke mer utenfor boksen og det er mer krevende, intelligent, 

kreative måte å møte folk på, som jeg hadde en utfordring med i overgangen fra det 

tradisjonell. Men nå måtte jeg jo tenke helt utenfor boksen. Så jeg mista jo litt min 

identitet på åssen jeg skulle gjøre. Før visste jeg jo hva jeg skulle gjøre, men på den 

måten jeg møter folk på i dag så vet jeg ikke hva jeg skal si og gjøre når jeg møter 

folk. Vi må finne det ut sammen. (Informant) 

Vil du si at du har endret synet på hva som gir deg mest læring i dette 

paradigmeskiftet
2
? (Intervjuer) 

 

Ja, denne måten å jobbe på gjør helt klart det. For før tenkte jeg at jeg var flink og ga 

god hjelp til alle og var en hjelper, men nå med hjelp av FIT så klarer vi ikke hjelpe 

alle og alt går ikke på skinner og vi må tenke mye mer kreativt og utenfor boksen. Så 

det er mer utfordrende også er jeg helt avhengig av en litt mer likeverdig rolle som er 

mer krevende og utfordrende så jeg tenker at det er mer brukervennlig og etisk riktig 

og spennende også.(...) Nå er jeg i sånn modus at jeg er ikke ekspert, men jeg lærer 

hele tiden og jeg utvikler meg som terapeut hele tiden til jeg går av med pensjon 

lissom. Det er nye måter man kan utvikle seg på hele tiden. (Informant) 

                                                 
2
 Paradigmeskiftet er et begrep informanten brukte gjennom intervjuet. 



39 

 

Dialogen med informant 1 indikerer at de situasjonene som gir mest læring har endret seg 

med Stangehjelpa. Informantene påpeker at gjennom tilbakemeldinger får hun innsikt i om 

hjelpen de gir faktisk hjelper. Dette bidrar til at informanten ser på sin utvikling som et evig 

prosjekt. Han er aldri ferdig utlært. Dialogen belyser også viktige aspekter ved måten de 

jobber på i Stangehjelpa.  Indikasjonene som kommer til utrykk hos informant 1 kommer også 

til utrykk hos informant 2: ”Jeg har jobbet mange år og helt utvilsomt så er det i Stangehjelpa 

hvor vi virkelig har gått helt ned på gulvet og under parketten og lett etter hva er som nytter 

(...)Når du hele tiden får tilbakemelding så får du muligheter til å justerer deg og endre kurs”. 

Og hos informant 4 som sier at ”Synet på læring har endret seg mye med tilbakemeldinger”. 

Informanten påpeker også at på tidligere arbeidsplasser var de mye kurs, mens i Stangehjelpa 

lærer hun heller gjennom Praksis. Valla (2014) skriver at vi må ha en praksisbasert 

tilnærming for å utvikle feltet som står i tråd med hva 7 av 8 informanter påpeker når sier at 

de lærer mest av brukerne sine.  De sier også at de lærer mye gjennom dialog med kollegaer 

og FIT-veiledning.  Informant 6, 7 og 8 mener der lærer mye av de situasjonene hvor de gjør 

feil. Informant 8 sier ” Det er jo gjerne når du møter på egne begrensinger og svakheter og 

opplever å faktisk å få en erkjennelse av  at nå gjorde jeg noe feil”.  I bildet nedenfor gis en 

kort forklaring på hva er FIT er. 

 

Bilde 3 En forklaring på hva feedback informed treatment er (FIT-outcomes, 2018).  

For å få en forståelse av hva informantene la i begrepet feil stilte jeg dem nettopp det 

spørsmålet. Det var et spørsmål informantene syns var vanskelig å svare på. De fleste svarte 

først hva det betydde personlig for dem. Feil ble utrykket som uproblematisk (informant 1), 

skummelt (informant 7) og læringsmuligheter (Informant 4 og 6). Jeg måtte derfor spørre dem 

om de konkret kunne nevne feil, som vises i samtalen med informant 5 nedenfor.  
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Jeg syns det er skummelt å feile. For jeg tenker at i hodet mitt at det kan ha store 

konsekvenser der ute. Hvis jeg gjør en feil. Kan være at jeg har tolket ting feil der ute 

som kan få konsekvenser. (Informant) 

 

Hva er konkrete feil du kan gjøre? (Intervjuer) 

 

Feil kan være at det går for lang tid mellom hver gang. Det kan være en feil. At jeg 

feilprioriterer. Ja det kan det være. (Informant) 

 

Informant 7 påpeker at   

 

Det kan jo være så mangt, alt fra store til små hendelser Det kan jo være å glemme en 

avtale eller dobbeltbooke eller skrive journal på feil person. Fra sånne småting som er 

konkrete og lett ting å finne ut av men jeg tenker der mer stor alvorlige feilene som jeg 

gjør av terapeutisk karakter de er det veldig vanskelig å finne. Og det syne jeg kan 

skikkelig skummelt. (Informant) 

 

Informantenes tanker indikerer at deres fagfelt ikke har klare og åpenbare feil. Når man jobber 

med psykiske helse kan feilene virke mer subjektive enn objektive, fordi en jobber ut i fra det 

humanvitenskaplige paradigmet. Samtalen med brukerne er en interaksjon mellom 

Stangehjelperen og klienten, og derfor er det ingen fast på hva som er riktig og galt. Begge 

informantene (5 og 7) påpeker at de syns det er skummelt å feile når det gjelder ting av 

terapeutiske karakter, fordi det har konsekvenser for andre menneskers liv. Sitatene belyser 

også forskjellen mellom store og mindre feil slik som mer organisatoriske ting. Dette påpekes 

i sitatet nedenfor: 

 

Hadde jeg sittet å skulle utføre en maskinell jobb og hatt på en måte veldig strenge 

retningslinjer hadde det vært så tydelig hva jeg gjorde feil. Nå blir det mye mer min 

opplevelse av å ikke lykkes som er litt målet på det å gjøre feil. Og det tenker jeg at det 

er litt sånn i denne bransjen her da.  Det er en del av å jobbe med mennesker.  Jeg er 

verktøyet. Noen dagen funker jeg bra og andre dager ikke så bra. (Informant 7) 

 

I tillegg til å spørre om hva de la i begrepet feil, spurt jeg også informantene om de kunne gi 

eksempler på situasjoner hvor ting ikke gikk som planlagt og hvordan det bidro til å endre 

praksis. 

 

Jeg tenker at den mest alvorlige feilen vi kan gjøre er hvis vi går i kamp mot lovverket, 

at folk ikke får den tjenesten de har krav på ut ifra lovverket. Eller at vi gjør noe som 
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på en måte hvis vi bryter loven. Jeg kan jo ta den biten først i forhold til fylkesmannen 

så fikk vi et avvik ved at vi ikke melder avvik gjennom det systemet som kalles EQS. 

Der har vi et sånt avviksregistreringsskjema og det er i veldig liten grad brukt i 

Stangehjelpa. Vi har en mer sånn uformell tilbakemeldingskultur, men nå har vi satt 

ned en gruppe som skal jobbe litt mer med å levere avvik. (Informant 3) 

 

Sitatet belyser hvordan kritikken fra fylkesmannen bidro til at Stanghjelpa jobber mer 

systematisk med å melde avvik. På den ene siden indikerer det at Stangehjelpa er opptatt av å 

lære av feilene sine. På den andre siden som organisasjonen er de pliktig til å melde inn avvik 

slik at de ikke er på feil side av loven. Hvilket kan bety at det gjøres av mer formelle årsaker. 

Samtidig så viser funnene at alle informantene snakket om avvikssystem, hvilket indikerer at 

det er viktig for organisasjonen. For å få en dypere forståelse av hvordan Stangehjelpa jobber 

med feil ble informantene spurt om hvordan de jobber med de tre prosessene identifisering, 

analysering og bevisst eksperimentering. De fleste informantene trakk på dette tidspunktet 

fram begreper som prøve og feile-kultur, utfordre komfortsonen og tilbakemeldinger.  

 

Fra ledelsesnivå så er det forventet at vi skal utvikle oss som Stangehjelpere og 

gjennom, å utvikle oss som Stangehjelpere så det er høy aksept for å feile. Du må 

snuble du skal feile, men du skal reise deg også skal du lære av de feilene du har gjort.  

Og det handler om å unngå den automatiserte atferden. Hvor det ikke skjer noe 

utvikling. Du går bare på en flat linje over lang tid. Kontra det å komme opp på 

kurven og hele tiden utvikle deg som Stangehjelper gjennom å feile. (Informant 5)  

 

Hvordan har du blitt ”implementert” i den kulturen? (Intervjuer) 

 

Når vi kom så var det aksept for å gjøre feil. Du var ikke høvla av den grunn.  Så lenge 

du tok lærdom av det. Gjerne drøfta det med kolleger eller et lannet. Bare det var en 

utvikling, at det skjedde noe, at du lærte. (Informant 5) 

 

Utdraget indikerer at klimaet i Stangehjelpa bærer preg av at du har ansvar for kontinuerlig 

utvikling og læring. Hun påpeker at dette er noe som er forankret i ledelsen. Informantenes 

refleksjoner kommer også fram i en artikkel skrevet av lederen. Valla (2016b) skriver at hvis 

de ansatte ikke gjør feil så gjør de ikke jobben sin godt nok. Valla (2014) skriver også man 

skal unngå den automatiserte atferden. Man må unngå å gå på autopilot på arbeidsplassen. De 

neste to sitatene fra informant 2 og 8 belyser også dette. Sitatene påpeker ledelsen og lederen 

sin del i å skape et miljø hvor det er greit å gjøre feil. Åpenhet for å gjøre feil kan jo potensielt 

henge sammen med at de jobber i fagfeltet psykisk helse hvor konsekvensen av feil ikke 
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nødvendigvis like stor ved feilmedisinering. Og det kan bidra til at det ikke er like skummelt 

og snakke om egne feil. Allikevel kan feil eller mangel på behandling eller andre ting 

resultere i katastrofer som informant 1 fortalte  ”en kollega hadde fått en vanskelig SMS i går, 

som hadde en bruker som hadde lyst til å ta livet av seg”.  Sitatet indikerer at det er store 

risikoer også i dette feltet.  I de to neste utdragene reflekterer informantene over hvordan de i 

Stangehjelpa jobber med læring av feil.  

 

Det ligger jo i bånn hos oss.  Dette at vi skal prøve og feile og vi har jo en leder som 

sier gjør du ikke så gjør dere ikke jobben deres skikkelig.  For da driver dere bare og 

beveger dere innen komfortsonen deres og der er den ingen utvikling. Da tør dere ikke 

å gå ut å utfordre dere selv og da får dere ikke dere selv videre og heller ikke klienten 

videre. Så hun er jo veldig opptatt av at vi skal tørre og gjøre feil og skal tørre å få 

negative tilbake fra brukeren våre. Også er det jo å ta det opp og lufte det med 

kollegaer eller lederen. (Informant 2) 

 

Eller som informant 8 sier:  

 

Ved å systematisk og gjentagende prøve å løfte fram å gjøre feil og alle gjør feil hele 

tiden. Navneskiltene på dørene våres f.eks,(...)er litt skjevt klippet og bærer preg av 

veldig sånn hjemmesnekret atmosfære. Det henger litt og slenger her, helt bevisst. 

Man kunne jo kjøpt metallskilt og fått et trykkeri til å lage de men det er et sånt bevisst 

valg som vi ikke har gjort. Vi gjør ting som gjør at det skal føles trygt å gjøre feil. På 

alle måter.  I det fysiske og ikke minst i veiledningen med en sånn grunnholdning. 

(Informant 8) 

  

De tre sitatene indikerer at læring av feil er et sentralt tema i Stangehjelpa og som i stor grad 

blir fostret av leder. Sitatet fra informant 8 viser også hvordan det jobbes med å skape en 

trygg atmosfære i de minste detaljer som navneskiltene på dørene. Informantene påpeker at 

det ligger mye læring og utvikling i de dårlige situasjonene. Spørsmålet videre blir hvordan de 

jobber med å identifisere feil, analysere feil og bevisst eksperimentere.  

4.2.2 “Galskap å fortsette med det samme hvis ting ikke fungerer” 

Hvordan er det de ansatte faktisk identifiserer eller oppdager en feil eller noe som har gått 

galt? Flere av informantene trakk fram EQS, et system hvor du melder inn avvik, men det er 

etter du har oppdaget feilen. Så hva slags verktøy, rutiner, systemer har man i Stangehjelpa 

for å fange opp glipper, tabber og feil? Alle informantene (1-8) sier at FIT er hovedverktøyet 

for å identifisere feil av terapeutisk karakter.  
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(...) det er jo hvis folk gir tilbakemelding til meg eller leder. Og at i alle første 

samtaler så opplyser vi om at de har rett og lov til klage hvis det er noe de ikke er 

fornøyd med.  Vi er der for folk, så vi veldig åpne og har et ønske om at de skal gi oss 

tilbakemeldinger.  Det er jo derfor vi bruker FIT. For det jo bare sånn vi kan bli 

bedre. (Informant 6) 

 

Sitatet ovenfor indikerer at systemene for å fange opp feil er relativt få. I grunn er det kun FIT 

som fungerer som et system som skal fange opp glipper. Hvilket kan bety at de ikke har 

behov for andre metoder for å avdekke feil eller det kan indikere at det vanskelig å ha flere 

systemer som skal identifisere feil i deres fagfelt. Men som informant 3 påpeker “(…) vi må 

være åpne på at det ikke er alle som vil bruke FIT og jeg tror det er flest i det teamet jeg er en 

del av som ikke vil bruke det. Jeg tror det er ca 15-20% som ikke bruker det”. Dette viser at 

Stangehjelpa er avhengig av andre metoder for å få innsikt hos de brukeren som ikke ønsker å 

bruke FIT. Det kan også indikere at brukerne ikke ser relevansen av å bruke FIT og at de 

ansatte er avhengige av å samle inn tilbakemeldinger på en annen måte.   

FIT fungerer også som hovedkilden til analysering av feil, samtidig som saker diskuteres på 

teammøter. Under gruppeveiledningene legges den røde saken fram og diskuteres den av en 

refleksjonsgruppe, hvor den ansatte som har saken kun skal stå og lytte. Gjennom FIT får 

terapeutene tilbakemelding på hvordan brukeren har opplevd timen og basert på skårene 

skapes det en graf. Det er de såkalte røde (dårlig) skårene som tas opp i gruppeveiledningen. 

Under vises et eksempel på grafen som generes fra tilbakemeldingene fra brukerne. 

Eksemplet illustrerer en situasjon hvor man har hatt en rød sak som har blitt grønn. Sitatene 

nedenfor påpeker 3 informanters opplevelse av å snakke om egne røde skårer.  
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Bilde 4  Her er en graf generert fra tilbakemeldingen til en bruker (Kvarnhaug, 2017). 

Vi er ikke så opptatt av det det går bra med. Det går det jo bra med. Det vi ikke får 

gjort noe med hvor vi står fast, som vi ikke har snakket om før eller som ikke har blitt 

fanget opp. Hvordan skal vi møte de. Det er jo en stor lærings og vekstkurve i å få 

hjulpet de. Og det å få inn en tverrfaglig og en drøfting og en refleksjon og innspill på 

det er jo veldig spennende. (Informant 1) 

Utdraget fra informant 8 viser et annet aspekt.  

Det er litt kjipt altså. Igjen så kommer den number on guy vil være best og vil få det 

til. Det vil jo være løgn å si at det er følelsesmessig okei å gjøre hele tiden.  Det 

kommer litt an på sant. Det kommer også an på dagsformen til andre i rommet.  Har 

folk en dårlig da så er det en gylden anledning til å gi noen et uthugg. Man stiller jo 

seg sårbar til. Så det krever jo litt at man er på plass. Det er ikke alltid like lett, men 

stort sett så går det ganske bra. For vi begynner å få såpass mye trening i det. 

(Informant 8) 

 

Informant 2 påpeker derimot at det er skummelt før man blir trygg på prosessen.  

 

Jo lengre vi har vært i system jo mer vi har utviklet oss og fått selv en større og større 

trygghet på hva dette er så blir det enklere og enklere. Jeg husker når vi startet med 

dette her så husker jeg at jeg tenkte gud så skummelt. Skal vi bli målt. Kanskje sjefen 

se hvor dårlig eller flink jeg er. Litt sånn for da var det jo utrygt for da visste du jo 

ikke hva det var. Du forstod ikke helt hensikten med det.  Du fikk litt sånn hjelp nå 

skal jeg bli målt på om jeg er dyktig nok.  Så da var det skummelt men så etterhvert 

som du begynner å bruke mer av det og skjønne mer av det og blir trygg på å bruke 

det så snur det helt.  Da er det helt greit. Men skummelt i starten før du skjønner hva 

det handler om. (Informant 2) 
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Sitatene påpeker at opplevelsen av å snakke om røde skårer i gruppeveiledningen oppleves 

som forskjellig. Selv om de fleste av informantene opplevde det som uproblematisk å snakke 

om sine egne røde skårer etter at man hadde kommet inn i hvordan opplegget fungerte 

indikerer utdragene at det litt variasjon. Årsaker til forskjeller kan skyldes kjønn, personlighet 

eller tidligere erfaringer. Sitatene kan også belyse at det er ulikt erfaringsnivå. Som nyansatt 

vil det være vanskeligere å snakke om egne feil enn for en person som har vært der lenge. En 

tredje mulighet til variasjon i utsagnene kan skyldes hvor trygg en føler seg i 

gruppeveiledningen. Trygghet er noe som kommer med tid, så får en nyansatt vil det være 

unaturlig om det føles helt naturlig å snakke om egne feil med engang. Det ser ut til at 

gruppeveiledningen er en god arena for læring og vekst.  

 

Et tredje steg for å lære og kontinuerlig forbedre praksis er bevisst eksperimentering.  Alle 

informantene påpekte at bevisst eksperimentering med nye tjenester og metoder er en sentral 

del av praksisen i Stagehjelpa. Informant 2 sier ” Der har vi jo en leder som sier gå ut å gjør 

feil. Har du en ide så bare prøv den ut. Går det så er det fint går det ikke så gjør vi noe annet”. 

Med andre ord så forventes at de ansatte skal teste ut nye løsninger. I oversikten nedfor vises 

en rekke av tjenestene tilbyr. Tabellen indikerer at de har et svært sammensatt og variert 

tilbud til brukere som kan gjenspeile den kulturen de har for å teste ut og prøve ut nye 

tjenester og måter å jobbe på.  

 
Bilde 5 En oversikt over ulike tilbud i Stangehjelpa (Stange kommune) 
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Dette belyses også i utdraget fra informant 6:  

 

Vi prøver nye ting hele tiden. Og Birgit sier prøv det og funker det ikke så funker det 

ikke. Da er ikke det så farlig. Jeg syns vi oppretter noe hele tiden. Det siste er jo en 

sånn selvhjelpsgruppe. Og jeg hørte i gangen istad en kollega pratet på at hun hadde 

prøvd sånne VR briller og at det hadde vært morsomt og latt folk få prøve som har 

forskjellige typer angster for å eksponere seg. F. Eksempel ta på seg de brillene og se 

for seg at de er åpen plass hvis de har agorafobi. Vi har hele tiden den tankegangen 

det kunne vi prøvd. (Informant 6) 

 

I hvilken grad tenker du at dere kommer til å jobbe på samme måte som i dag om et 

par år? (Intervjuer) 

 

Det er noe vi kommer til å gjøre. Det ligger i ånden og kulturen våres. (Informant 6) 

 

Dialogen med informant 6 belyser åpenheten rundt det å prøve ut nye måter å jobbe på eller 

tjenester. De fleste informantene ga meg eksempler på tjenester som har blitt opprettet for så 

blitt avslutt på grunn av dårlig respons.  Informant 7 sa de hadde opprettet en chat-tjeneste for 

brukerne som ikke ble benyttet og på bakgrunn av det ble tjenesten avviklet. Det kan indikere 

at man er nødt for å jobbe slik i psykisk helsevern for å kontinuerlig kunne gi et godt tilbud til 

brukerne. Det kan også indikere at organisasjonen aldri er fornøyd med status quo. Som nevnt 

tidligere er Stangehjelpa opptatt av innovasjon og det gjenspeiles i sitatene ”Som Einstein sier 

det er jo galskap å fortsette med det samme hvis ting ikke fungerer” informant 1. Dette 

fokuset kan knyttes til tilbakemeldingskulturen. Gjennom tilbakemeldinger får organisasjonen 

kunnskap om hvordan tjenestene de tilbyr fungerer. Informant 8 sier ”Hvordan bruke FIT 

etter endt time enten det er yogagrupper, rusgrupper, man bruker det på iPad”. Som informant 

8 sier så er praksisene i Stangehjelpa gjennomsyret av tilbakemeldinger, noe som gir dem et 

grunnlag for å jobbe med endring, og til å jobbe innovativt. I neste del vil vi se på funn 

knyttet til hvordan det fungerer å jobbe i team og psykologisk sikkerhet på arbeidsplassen.  

4.3 “Vi har ikke sånt profesjonshierarki her”  

Sitatet ovenfor påpeker noe som er særegent ved Stangehjelpa. Profesjonsnøytraliteten 

innebærer at ingen profesjoner står høyere enn andre. Alle er likestilte og det store fokuset på 

likeverdet gjør nettopp at det skapes profesjonsnøytralitet ikke bare innad i organisasjon, men 

også ovenfor brukerne. Av den grunn referer de ikke til hvilke profesjoner de har, men kaller 

seg for Stangehjelpere og som informant 6 sier: “Utad kaller jeg meg ikke for (...) men 
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Stangehjelper. Og det er for at de jeg snakker med ikke skal henge seg så mye opp i yrkestittel 

men mer fokus på det at vi tilbyr det samme. Litt sånn uavhengig av profesjon”. Videre i 

analysen skal vi se på hvordan det fungerer å jobbe i team og psykologisk sikkerhet.  

4.3.1 “Det å utnytte hverandres kompetanse ser vi på som veldig 

viktig” 

Stangehjelpa består av syv faggrupper. Gjennom intervjuene forklarte informantene at de 

jobbet mye selvstendig, men at de var helt avhengig av å tilhøre et team. Spørsmålene gikk 

derfor på hvordan det fungerte å jobbe i team når de jobbet såpass selvstendig, samt hva de 

fikk ut av å være team. Begrepene som gikk igjen hos de fleste informantene var trygghet, 

diskusjoner, teammøter. I sitatet nedenfor belyses hvordan det er å jobbe i team.  

Vi er jo delt inn i ulike team da og jeg er i (...)teamet.  Når vi da fordeler de 

henvendelsene som kommer, har fordelingsmøte hver mandag, hvor vi går igjennom alle 

nye henvendelser og fordeler de til de teamet vi tenker er best egent til å ta imot de nye 

henvendelsene så videreføre dem. Vi fordeler dem, men som regel blir de individuelle 

oppfølgninger, men når vi har teammøter så er det jo den rollen å være støttende for 

hverandre og at gjennom teamet har vi en tilhørighet. Vi står jo gjerne oppe i de sammen 

utfordringen så det å støtte hverandre og samarbeide tett selv om. Det er viktig å ha 

teamet i ryggen syns jeg. det oppleves som mye trygger å stå ute alene, når jeg vet at jeg 

har backup i de da.  At jeg har noen å gå til for råd og veiledning. (Informant 7)   

 

Det som blir påpekt i sitatet er at når man jobber med såpass vanskelige saker så er det viktig 

å ha noen en kan lene se på. I og med at det tror på at det ikke finnes lineære løsninger kan det 

tyde på at det er desto viktigere å ha noen å diskutere utfordrende situasjoner med. Sitatet 

indikerer også at de bruker hverandre aktivt både i formelle og uformelle settinger. 

Viktigheten av psykologisk sikkerhet kommer vi inn på litt seinere. Informant 2 påpeker ”At 

det fungerer veldig bra for da får du muligheten til å spisse kompetansen din og ikke spred 

deg ut å jobbe med alle mulige saker. Det påpeker at ved å være fordelt i ulike faggrupper får 

de muligheten til å jobbe med en tematikk som de blir spesialister på, men informant 8 

påpeker utfordringen ved tankegangen at alle kan gjøre alt.  

 

Vi prøver å differensiere. Vi har prøvd å ha en sånn holdning at alle skal gjøre alt. At 

alle skal være kapable til å kunne gjøre alt. Men det har vist seg å være vanskelig. Så 

nå er vi mer inni i en prosess hvor vi tenker at vi skal differensiere ved å se på 

oppgaver. (Informant 8) 
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Det som belyses i sitatet er den tankegangen Stangehjelpa har om at alle kan gjøre alt. Ifølge 

informant 8 er det en utfordring hun opplever i teamet sitt. Noen oppgaver er mer krevende 

enn andre og er derfor avhengig av å ha personer med riktig erfaring og kompetanse. Hvis alle 

skal ha de samme oppgavene ville det vært problematisk ettersom noen oppgaver trenger mer 

spesialisering. Utfordringen er at arbeidsbelastningen kan bli ujevn og kan bidra til 

grupperinger i teamet. Informantene ble også spurt hvilke fordeler og ulemper de så ved å 

jobbe tverrfaglig. Alle informantene var positive til å jobbe tverrfaglig fordi de mente det ga 

nye perspektiver inn i arbeidet. I tillegg ble ord som profesjonsnøytralitet og profesjonskamp 

nevnt. I sitatene nedenfor utrykkes det hvordan det er å jobbe tverrfaglig.    

 

Det funker helt supert. Det er sånn sett kanskje litt annerledes her enn det har vært 

tidligere. Vi har ikke sånt profesjonshierarki her. Det er sjefen veldig opptatt av. Det 

basert hun på den tenkningen som ligger bak FIT, det er ikke profesjon som avgjør om 

vi får hjulpet folk eller ikke så det er viktig om du sånn sett er psykolog, psykiater eller 

sykepleier. Da tenker jeg at når vi ikke har den profesjonshierarkiet så er det liksom ja 

det flyter veldig lett. Alle tar alle typer saker og det vi er opptatt av er at alle som tar 

kontakt får hjelp. Så det er ikke slik at en sitter med 50 oppgaver og en annen sitter 

med 5. Det er veldig flytende og godt fungerende samarbeid. (Informant 4) 

 

Vi sitter jo med forskjellig kompetanse og det å utnytte hverandres kompetanse ser vi 

på som veldig viktig, vi er vel 3-4 forskjellige faggrupper i teamet mitt. (...) Vi er litt 

sånn profesjonsnøytrale, men samtidig så sitter vi jo med forskjellig erfaring som det 

er veldig nyttig å dele med hverandre. (Informant 3)  

 

Informant 4 og 3 påpeker at det fungerer bra å jobbe tverrfaglig og dette kan være et resultat 

av profesjonsnøytraliteten som eksisterer i Stangehjelpa. Flere av informantene påpeker 

nettopp dette med å utnytte hverandres kompetanse. Mange av brukerne har sammensatte 

problemer og da er det nyttig å kunne få inn andre perspektiver. Informant 2 sier ”hvis det er 

noe jeg lurer på så er det bare å oppsøke en av de andre teamene. Jeg kan invitere for 

eksempel med meg personer fra rusteamet for å høre om jeg kan bruke dem inn i en samtale”. 

Sitatet viser også hvordan de ansatte bruker hverandre på tvers av teamene. Dette viser også at 

de ansatte er trygge på hverandre og tør å spørre hverandre om hjelp. Noe vi skal komme 

nærmere inn på i del 4.3.2.  

4.3.2 “Egen glød som sitter i veggene her” 
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En faktor som ligger til grunn for at organisasjoner skal lære av feil er psykologisk sikkerhet. 

I forbindelse med teamarbeid ble deltagerne stilt spørsmål om sitt forhold til andre kollegaer, 

tillit og si i fra som er sentrale aspekter ved psykologisk sikkerhet.  

Det er veldig bra, veldig sterkt. Vi gjør veldig mye morsomt sammen i Stangehjelpa. Vi 

er ganske close og tette på hverandre. Både litt privat og jobbmessig (...). Det legges 

til rette for mye sosialt som gjør at det blir et veldig samhold. (Informant 1)  

Jeg beskriver relasjoner med kollegaene mine som veldig trygge og jeg har veldig nær 

forhold til mange av mine kollegaer.  Det at vi kan finne på ting sammen etter jobb, vi 

kan dra på tur sammen. Jeg er trygg på det at jeg kan si at vet du hva jeg får ikke til 

dette her. Kan du hjelpe meg med det. Jeg er veldig trygg på at det blir godt tatt imot 

og med forståelse. Og vi vet at vi ikke er feilfrie. (Informant 4) 

Datamaterialet indikerer at det ansatte i Stangehjelpa har gode relasjoner til hverandre. De 

knytter sterke bånd til hverandre ved å ha sosiale aktiviteter utenfor arbeidsplassen og på den 

måten lærer de å kjenne hverandre utenfor terapeutrollen. De påpeker også at det er viktig 

med humor på arbeidsplassen “Humor og latter. Masse humor er viktig når man jobber med 

vanskelige ting” (Informant 4). Informant 3 påpeker derimot i at han skulle ønske at det var 

mer rom for sosiale arrangementer og det kan tyde på at det er variasjon mellom teamene.  

 

Det at vi får litt tid sammen det har vi savnet litt mer av. I og med at vi jobber mye for 

oss selv. Vi sitter jo på hvert vårt kontor og det blir jo av til og litt lite felleskap.  Så 

jeg tenker jo at tillit bygges opp gjennom det å bli bedre kjent med kollegaene sine. Og 

det kunne vi sikkert bitt litt bedre på ved å ha sånne arrangementer eller at vi tok en 

kaffekopp om morgningen, men nå er det en av de nye som har sørget for en sånn dag 

hver fjerde uke hvor vi samles til lunsj hvor vi har noe sosialt sammen og det synes jeg 

er veldig teamoppbyggende og veldig ålreit. (Informant 3) 

 

Det som kommer fram i utsagnet er et ønske om flere settinger hvor en kan være sosial. Både 

for å skape bedre relasjoner til hverandre, men også for å skape tillit og trygghet i teamet. 

Sitatet indikerer også at noen har tatt ansvar for å sette i gang et tiltak for å skape flere sosiale 

settinger. Noen av teamene består av ansatte som har jobbet lenge sammen så det kan også 

virke inn på hvor gode relasjonene er mellom kollegaene. Men som sagt så påpekes det hos 

alle åtte informanter at de har et godt arbeidsmiljø og gode relasjoner til sine kollegaer.  Et 

annet viktig aspekt ved gode relasjoner kan knyttes til tillit. De fleste informantene sier at tillit 

kommer med åpenhet og visa versa. 
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Gjennom dialog, snakke sammen, se hverandre, forstå og ha stor takhøyde. Det er lov 

å være uenig, vi kan krangle og være uenig, men det ligger en trygghet i bånn som 

gjør at vi faktisk kan, ja det er lov til å være uenig. (Informant 7)  

 

Eller som informant 5 påpeker  

Det handler jo om at vi fra dag 1 i (...) ble invitert inn.  Med engang så var vi lik de 

andre. Og kunne ta på oss saker på link linje som de andre selv om vi følte og kjente 

litt på det skal jeg inn her nå osv. Jeg syns vi har blitt inkludert fra dag en. Jeg syns 

det gjelder hele Stangehjelpa. (Informant) 

 

Det at dere får tillit skaper tillit? (Intervjuer) 

 

Ja det tenker jeg. (Informant) 

 

Informant 7 indikerer at tillit skapes gjennom dialog som fordrer åpenhet, samt at det er rom 

for å gjøre feil. Hvilket betyr at det må ligge en «trygghet i bånn» som informant 7 mener at 

det gjør. Åpenhet kommer også fram hos informant 8 når han sier ”Åpenhet. Det er ikke 

vanskeligere enn det. Det kan være vanskelig å etterleve, det er det som er løsningen på tillit. 

Walk the talk. Ikke driv med noe spill i kulissene”. Den andre deltageren påpeker at hun fra 

første dagen hun startet i Stangehjelpa ble sett på som like verdfull og god som de andre 

ansatte. Sitatet belyser igjen likeverdsprinsippet som viser seg å stå sterkt i Stangehjelpa.  

Informanten mener at denne tillit fra starten gjør at det skapes trygge arenaer. Denne 

tankegangen om at nyansatte er like kompetente til å utføre samme oppgaver som de med 

lengre arbeidserfaringer er ikke vanlig. Sitatet indikerer at tillit bidrar til tillit. Med tillit 

kommer også åpenhet rundt det å stille spørsmål og spørre om hjelp. Deltagerne svarte også 

på hvordan de opplevde åpenhet for å spørre om hjelp og spørre spørsmål.  

 

4.3.3 “Det er helt legitimt og vi oppfordrer og blir oppfordret til å 

spørre om hjelp” 

Som nevnt tidligere i studien kan stangehjelperne møte på brukere med sammensatte 

problemer eller de kan møte på utfordringer hvor de er avhengig av andre kollegaer. Så hvor 

går terskelen for å spørre om hjelp og stille spørsmål? Blir alle stemmer hørt?  Sitatet påpeker 

at det er helt legitimt å spørre om hjelp når du står fast eller trenger hjelp med noe.  
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Det er helt legitimt og vi oppfordrer og blir oppfordret til å spørre om hjelp.  Har du 

gjort noe dumt så kan du bare gå til en annen og lufte deg. Det er helt greit å spørre 

om hjelp. Veldig greit å spørre.  Er det en åpen dør så kan du bare spørre. (Informant 

2) 

Tror du det er på grunn av kulturen som er her? Eller hadde det vært sånn uansett 

hvor du var? (intervjuer) 

 

Nei det tror jeg faktisk er med kulturen som er. De er jo den tverrfagligheten og den 

likeverdigheten. Det er stor åpenhet for å prøve og feile og be om hjelp. Det er ikke 

noe nederlag å be om hjelp. Det er større nederlag å late som om du kan. (Informant 

2) 

 

Informanten påpeker at terskelen for å spørre om hjelp er svært lav. Det er verre å ikke spørre 

om du sitter fast med noe. Det kan indikere at arbeidsmiljøet er preget av åpenhet og trygghet. 

Når de ansatte føler seg komfortable med å sette seg selv i sårbare situasjoner. De fleste 

informantene utrykket at det var stor åpenhet rundt det å spørre om hjelp og stille spørsmål. 

Noen sa også dette var noe som var særegent for Stangehjelpa, og at det ikke hadde vært slik 

på tidligere arbeidsplasser.  I sitatet fra informant 8 utrykkes et litt annet aspekt.  

 

Det er litt varierende. Noen er jo flinkere til det enn andre vil jeg si. Det er sånn (...) 

Vi skal jo vite og kunne, man skal jo ikke spørre noen om noe. Det er en utfordring det 

å få en kultur der man tør å være sårbar og ikke vite. Det kan jeg jo kjenne meg igjen i 

enkelte ganger. Jeg vil jo være den som vet og kan. Men hvordan vi jobber med å få en 

sånn kultur. Det er jo å løfte fram problemstillinger på teammøter. Å snakke åpent om 

det. Snakke åpent på temamøte om det. (Informant 8) 

 

Sitatet utrykker at informanten syns det er vanskelig å innrømme at man trenger hjelp eller 

spørre om hjelp. Dette kan indikere at det er personlige årsaker til hun syns det er sårbart og 

ubehagelig. Informanten sier at det kan være utfordrende enkelte ganger, hvilket kan bety at 

det ikke alle situasjoner det er vanskelig å spørre om hjelp eller stille spørsmål. Samtidig kan 

det indikere at åpenheten de andre informantene utrykket ikke gjelder for hele Stangehjelpa, 

men innad i temaene deres. Informanten sier at det jobbes med å skape et åpent miljø ved å 

løfte opp problemstillinger på teammøter. Sitatet kan også indikere at det er forskjeller 

mellom kvinner og menn i slike situasjoner. På spørsmål om hva de ansatte ville gjort om når 

situasjoner ikke gikk som planlagt indikerte de fleste at de syns det var nyttig å diskutere det 

med kollegaer.  
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For å få en oppsummering av deltagerens tanker stilte jeg to avsluttende og oppsummerende 

spørsmål. Det ene spørsmålet gikk på hva de opplevde at de fikk til spesielt godt i dag med 

hensyn til læring. Det andre spørsmålet gikk på hvilke områder det lå forbedringspotensial. På 

det første spørsmålet tok de fleste informantene opp tilbakemeldingskulturen som en av de 

viktigste kildene til læringen som vist i sitatet fra informant 1 nedenfor.  

 

Det at vi har den prøve og feile kulturen så i bunn her, men det synet og hvordan vi 

møter folk, men så tenker jeg all tilbakemelding og alt det jeg prøver og feiler på det 

gir jo meg en mulighet til å lære og utvikle meg å bli bedre. Det er en veldig god 

prosess å være i.  Og det er veldig god prosess å være i at jeg ikke er ekspert i alt, jeg 

kan jo ikke alt heldigvis.  Jeg må ikke prestere og vise til resultater og få belønning. 

De jo ikke det vi gjør. Hvordan kan vi bli enda bedre i takt med samfunnet? 

(Informant) 

 

Informanten påpeker at muligheten for å feile og tilbakemeldinger gir et utgangspunkt for 

læring og utvikling. Valla (2014, s.63) skriver at å innhente tilbakemeldinger er det første 

steget i å utvikle seg og gjøre de forandringene som trengs. Hun påpeker at tilbakemeldingene 

i seg selv ikke er verdt noe uten at bearbeidelse. Tilbakemeldingene må analyseres og 

reflekteres over, før en kan handle. Valla (2016b) sier også som sagt at hun forventer at de 

ansatte skal feile. Hvis de ikke gjør er det er det ikke rom for forbedring. Når det gjaldt 

forbedringspotensialet var det store forskjeller mellom hvor informantene mente det lå. Noen 

av informantene trakk fram hva de konkret kunne gjøre med brukeren, mens andre påpekte 

ting som måtte jobbes med i organisasjonen. Alle informantene påpekte aspekter som var 

viktig for dem personlig. Informant 4 og 7 trakk fram de utfordringene ved at Stangehjelpa 

blir sett på som en flagship.  

 

  Vi kan ikke bare legge oss nedpå og tenke at nå er vi ferdige. Vi må fortsett med faren 

for å tenke at nå er vi så bra så vi trenger ikke å jobbe noe mer med det (...) Og nå er 

jo vi en kommune som folk kommer til og ser på og ønsker å lære av så det kan fort bli 

en sånn. Det kan slå litt begge veier. For jeg kjenner jo å på det det ligger mye 

forventing når vi er rundt om kring eller på kurs og seminarer. Når folk får høre at vi 

jobber i stangehjelpa så blir de jo veldig oi. Da må jeg være sånn eller sånn eller 

svare sånn eller sånn. Da har jeg på en måte et ekstra ansvar for å utrykke meg på en 

måte som er samsvar med stangehjelpa, jeg kan ikke bare være meg. Så det forplikter 

litt og det kan av og til være en utfordring. (Informant 7) 
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Utdraget tar for seg to utfordringer ved å jobbe i Stangehjelpa. Den tar for seg utfordringer 

både på organisasjonsnivå og på individnivå. På organisasjonsnivå handler det om faren for at 

vi tenker nå er vi ferdige. Informant 2 sier “Vi er aldri ferdig i Stangehjelpa. Du kan aldri si 

dette kan jeg nok om. Vi skal hel tiden videre”. Som Valla (2014) sier ligger 

forbedringspotensialet i tilbakemeldinger fra brukere og kollegaer seg imellom. Sitatet kan 

likevel indikere at det kan oppstå en atmosfære hvor man tenker at den måten man jobber nå 

fungerer, fordi Stangehjelpa på dette tidspunktet fungerer som et forbilde. Utdraget indikerer 

også utfordringer på individnivå. 2 av 8 informanter påpeker at føler seg forpliktet til å 

opprettholde en rolle som Stangehjelper utenfor arbeidsplassen og at det kan være krevende i 

andre jobbsammenhenger å alltid måtte representere Stanghjelpas verdier istedenfor å kun 

representere seg selv. I tillegg kom det fram i en rekke av intervjuene var at hvis man ikke var 

med på den tankegangen som var her så var det bare å pakke sakene. Alt i alt påpekte de 8 

informantene at det lå forbedringspotensial i Stangehjelpa på ulike områder.  

4.4 Oppsummering  

I dette kapittelet har jeg presentert og analysert funnene fra intervjuene og dokumentanalysen. 

Funnene er presentert etter samme strukturen som på intervjuguiden. De fleste funnene fra de 

8 informantene påpeker de samme tingene, men det var også noe variasjon ved noen av 

spørsmålene. I tabellen nedenfor presenteres hovedfunnene.  

Forskningsspørsmål Tema Funn fra intervjuer Funn fra 

dokumenter  

Hva kjennetegner 

måten de arbeider på 

i Stangehjelpa?  

 

Praksis i 

Stange   

Deltagerne ser på praksisen i Stange 

som annerledes enn arbeidspraksiser 

de har vært i før. Den største 

forskjellen som de fleste påpeker er 

tilbakemeldingskulturen. Gjennom 

konstant tilbakemelding får de 

innsikt i hvor forbedringspotensialet 

ligger. Deltagerne påpeker også 

viktigheten FIT-veiledning og 

dialog med kollegaer.   

Praksisen skal være 

forankret i 

tilbakemeldinger. 
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Tabell 2: Oversikt over hovedfunn. 

 

 

2. Hvordan foregår  

læring av feil? 

Læring av 

feil  

 

Informantene sier at læring av feil 

ligger i kulturen til Stangehjelpa. De 

blir oppfordret til å feile og bevege 

seg utenfor komfortsonen. 

Tilbakemeldingene legger opp til 

læring av feil. Intervjuene viser at 

prosessene analysering og 

eksperimentering er integrerte 

aspekter ved praksisene i 

Stangehjelpa. Spesielt kom det fram 

at analysering av stå-fast sakene var 

viktig.  Funnene viste også at det å 

prøve ut nye løsninger/tjenester stod 

sentralt.  

Det er viktig å 

bevege seg utenfor 

komfortsonen for å 

unngå automatisert 

atferd.  

 

 

3.Hvordan legges det 

til rette for å lære av 

feil? 

 Team og 

psykologisk 

sikkerhet  

 

Funnene viser at de ansatte jobber 

mye individuelt, men at de er 

avhengige av å være i team. I 

Stangehjelpa eksisterer ikke et 

typisk profesjonshierarki og av den 

grunn opplever ikke de ansatte 

konkurranse seg imellom. Alle 

mente det var en fordel å jobbe 

tverrfaglig. De fleste påpekte også 

at de følte seg trygge på 

arbeidsplassene grunnet tillit, 

åpenhet og gode relasjoner til sine 

kollegaer. Informantene påpekte 

også likeverdet som et viktig aspekt 

ved trygget på arbeidsplassen.  

Det forventes at de 

ansatte skal gjøre 

feil og det er stor 

åpenhet for å prøve 

og feile. 

 

Tilbakemeldinger 

må analyseres for at 

de skal ha verdi.    
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5 Diskusjon   

I dette kapittelet skal oppgavens problemstilling og forskningsspørsmål diskuteres opp mot de 

empiriske funnene og det teoretiske grunnlaget presentert i kapittel 2. Problemstillingen i den 

foreliggende studien var: Hvordan foregår læring av feil i en organisasjon som jobber med 

psykisk helse? Kapittelet er delt i tre deler. I 5.1 vil funn diskuteres opp mot det første 

forskningsspørsmålet. 5.2 tar for seg forskningsspørsmål 2 og i 5.3 skal vi se på 

forskningsspørsmål 3. Avslutningsvis i 5.4 oppsummeres nøkkelpunktet fra diskusjonen og 

diskuteres opp mot studiens problemstilling.  

5.1 Hva kjennetegner måten de arbeider på i 

Stangehjelpa? 

For at organisasjoner aktivt og systematisk skal jobbe læring av feil er det nødvendig å endre 

organisasjonens forståelse av feil. Slik at det ikke assosieres med noe negativt. (Cannon & 

Edmondson, 2005). Feil må ikke bli sett på som problematisk og at feil ikke burde 

forekomme, men heller se på feil som et aspekt ved vårt komplekse samfunn. Funnene viser 

at det kan oppleves som skummelt å gjøre feil, fordi de ansatte er redde for hva slags 

konsekvenser det kan ha. De er allikevel klar over at feil vil forekomme, både større og 

mindre feil og gjennom denne praksisen lærer de. Ifølge Cannon & Edmondson (2005) skal 

ikke ledere oppmuntre folk til å gjøre feil, men heller anerkjenne at feil er uunngåelig og man 

heller skal prøve å lære så mye som mulig av dem (Cannon & Edmondson, 2005). Her har 

spesielt lederen et viktig ansvar. Lederen må skape et miljø hvor ansatte tør å bryt med de 

sosiale barrierene og heller være åpne og nysgjerrige på å lære fra feil. Analysen indikerer at 

fra ledelsesnivå så forventes det personalet skal utvikle seg og lære, og det er derfor høy 

aksept for å gjøre feil. Lederen sier eksplisitt at vi skal tørre å gjøre feil, vi skal tørre å få 

negative tilbakemeldinger og vi skal tørre å snakke med kollegaene våre. Hvilket kan bety 

miljøet i Stangehjelpa bærer preg av at det er lov og viktig å feile, fordi det ligger utvikling og 

læringspotensialet der. Akkurat som Cannon & Edmondson (2005) sier så må ledere fokusere 

på å formidle læringsverdien som ligger i feil slik at man kan jobbe seg forbi de sosiale 

barrierene.  

Kort fortalt viser analysen at i Stanghjelpa er man opptatt av å lære av feil, mer spesifikt 

jobber de systematisk med tilbakemeldinger. Tilbakemeldingene skal brukes som et 
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utgangspunkt for utvikling og læring. Problemstillinger blir løftet fram blant annet på 

teammøter og gruppeveiledninger. Funnene indikerer at mye av dette er etablert i ledelsen og 

den kulturen hun har bygget opp i Stangehjelpa.   

5.2 Hvordan identifiseres, analyseres og 

eksperimenteres det med feil?  

Hvordan foregår læring av feil i Stangehjelpa og er det et aspekt ved deres arbeidspraksis som 

er viktig? For å beste måle hvordan organisasjoner lærer av feil ser en på hvordan 

organisasjoner handterer både små og store utfall som avviker fra forventende resultater. I det 

teoretiske rammeverket til Cannon & Edmondson (2001; 2005) legges det vekt på de tre 

aktivitetene identifisering, analysering og eksperimentering som skal bidra til at 

organisasjoner kan lære av feil. Vi skal nå se nærmere på hver av disse. 

 

Den første prosessen handler om identifisering gjennom å ha rutiner og prosedyrer for å 

fange opp potensielle feil. Funnene indikerer at Stangehjelpa har et hovedverktøy for å fange 

opp feil av terapeutisk karakter. FIT brukes som et verktøy for å samle inn tilbakemeldinger 

fra brukerne. Hvis de ikke er fornøyd generes en rød skåre. Den indikerer at noe må gjøres 

annerledes i behandlingsprosessen. På den måten kan den brukes til å identifisere feil. FIT kan 

derimot ikke stoppe unngåelige feil som årsak av uoppmerksomhet eller latskap. Funnene 

viser at informantene påpeker at dobbeltbookinger eller journalfeil er enkle og små feil som 

de selv kun kan fange opp, men som er enkle å løse. De mer uunngåelige feilene av 

terapeutisk karakter krever mer. Funnene indikerer at det alltid er en prosess å finne ut av 

hvordan de skal hjelpe brukeren med tanke på at de jobber uten kartleggingsverktøy og 

behandlingsprinsipper. Fordi behandlingen er sentrert rundt det brukeren mener er viktig må 

det skapes en synergi mellom brukeren og stangehjelperen som potensielt fører til god hjelp. 

Av den grunn er det helt nødvendig å samle inn tilbakemeldinger. Cannon & Edmondson 

(2005) påpeker at et viktig aspekt ved å identifisere feil er å samle inn data, som eksempelvis 

gjennom tilbakemeldinger fra klienter. Tilbakemeldingene kan brukes som grunnlag for å 

vurdere hvor god ”servicen” man gir brukerne sine. I tillegg kan det brukes til å eksponere feil 

og eventuelt den manglende evnen til å tilfredsstille brukerens behov. Dette gir også et 

utgangspunkt for å kontinuerlig forbedre praksisen sin. Funnene indikerer at denne måten å 

jobbe på står i kjernen av Stangehjelpa. I tillegg viser analysen at de sosiale barrierer så og si 
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ikke er tilstede og de kognitve biasene ser ikke ut til å ha noe effekt på de ansatte. Som 

Kvalnes (2017) og Reason (2000) påpekte avhenger dette i stor grad av 

kommunikasjonsklimaet i organisasjonen som i stor grad virker å være preget av åpenhet og 

tillit.  

 

Systemtilnærming til Reason (2000) kan også diskuteres opp mot de empiriske funnene.  Han 

påpeker at mennesker alltid kommer til å gjøre feil, derfor må organisasjoner jobbe med 

systemet som feilene forekommer i. I Stangehjelpa vil de ansatte alltid møte på utfordringer i 

forhold til hvordan de skal hjelpe brukerne sine og er derfor helt avhengige av et system som 

fanger opp brukerens perspektiv. På samme måte som Cannon & Edmondson (2001; 2005) 

sier at organisasjoner burde identifisere feil. Systemet som fungerer som en barriere er FIT, 

men det kan diskuteres hvorvidt det faktisk brukes som en barriere i den forstand Reason 

snakker om barrierer. Gjennom FIT får de ansatte en øyeblikkelig tilbakemelding på hvordan 

brukeren opplevde timen. Hvilket kan ses på som en teknologisk barriere i modellen til 

Reason (2000), men at teknologien fungerer som en barriere etter at glippen har skjedd og 

ikke i forkant slik som en alarm fungerer. Han påpeker at prosedyrer og rutiner en like viktige 

barriere i systemforsvaret og funnene indikerer at Stangehjelpa har klare rutiner rundt hvordan 

samtaler med brukerne skal foregå. Den siste barrieren menneskelig inngrep kommer også til 

utrykk i funnen. Hvor de fleste informantene påpeker at de ikke har problemer med å si i ifra 

og å snakke om feil.  Det kan tyde på at organisasjonens systemiske forsvar fungerer. En av 

informantene fortalte om en episode hvor hun selv følte hun hadde hatt en kjempegod økt 

med en bruker, og brukt tavla og forklarte masse. Når hun fikk tilbakemelding viste det seg at 

brukeren ikke var fornøyd i det hele tatt, fordi brukeren ikke hadde vært mentalt klar for å 

motta all den informasjonen. På den måten fanget den teknologiske barrieren (FIT) opp feilen. 

Funnene indikerer også at de i tidligere jobber ikke visste om de gjorde en god jobb, fordi de 

ikke fikk tilbakemeldinger på arbeidet de gjorde. Det indikerer at Stangehjelpa er helt 

avhengige av å ha et system som fanger opp feil, slik at de kan identifiseres og analyseres.  

 

Den andre prosessen som skal hjelpe organisasjoner å lære av feil er analysering av det som 

blir identifisert. Som Cannon & Edmondson (2005) sier er organisasjoner helt avhengig av å 

analysere feil for å kartlegge den potensielle læring. Analysene vil være effektive om de 

ansatte tør å snakke åpent og fritt rundt problematikken. Gjennom funnene ble det vist at i 

Stangehjelpa har de en kultur for å analysere de sakene som går dårlig. Det gjøres i all 
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hovedsak i FIT-veiledningen enten individuelt eller i grupper. Av intervjuene framkom det at 

gruppeveiledningene framkom hyppigere. I gruppeveiledningen får de ansatte muligheten til å 

ta opp røde saker slik at de kan diskuteres av de andre i teamet. Det fremkommer at det er en 

tydelig struktur på gruppeveiledningen som står i tråd med Cannon & Edmondson (2005) sier 

at det er viktig med struktur i forumer og diskusjoner. Her legges det åpenbart opp til 

diskusjon og analysering og som Valla (2014) selv sier så er tilbakemeldingene null verdt om 

de ikke analyseres. Ved å analysere andres feil og utfordringer får man muligheten til å lære 

av hverandres feil og det er en god arena for erfaringsutveksling (Cannon & Edmondson, 

2005). Samt at man kan få inn nye perspektiver og dette er var noe informantene påpekte som 

en fordel. Det var en fordel å jobbe tverrfaglige, fordi da kunne man få ulike perspektiver inn i 

arbeidet sitt.  

 

Til analysearbeidet er det en rekke utfordringer organisasjon skal overkomme om 

analysearbeidet skal gi noe. For at det skal være gunstig å analysere, er ansatte nødt til å 

eksponere utfordringene sine (Cannon & Edmondson, 2005). For å lære av feil kreves det en 

formell prosess hvor de ansatte kan diskutere feil (Cannon & Edmondson, 2005) og funnene 

viser at Stangehjelpa har faste FIT-gruppeveiledninger hvor vanskelig saker diskuteres.  

Funnen viser at det var variasjon i hvordan de ansatte opplever å snakke om og diskutere røde 

skårer. På den ene siden viser funnene at de fleste opplever det som uproblematisk etter de har 

blitt trygge på hva prosessen innebærer. På den andre siden indikerer funnene at det er 

vanskelig å alltid være sårbar, og at det å være sårbar i den situasjonen krever at det andre i 

rommet kommer med riktig innstilling. Som en av informantene (8) sa, det er ikke alltid like 

greit å sette seg selv i en sårbar situasjon. Det kom også fram at som nyansatt kan det 

oppleves som ubehagelig å snakke om egne feil, men at tryggheten kommer etterhvert som 

man blir kjent med hensikten bak FIT-veiledningen. Det kan bety at dette er noe særegent ved 

Stangehjelpa.  

 

Ifølge Cannon & Edmondson (2001) er mennesker redd for å bli sett på som inkompetente og 

derfor snakker man ikke om egne feil. De skriver også at hvis det er ufordelaktig for den 

ansatte å snakke om egne feil vil det ikke bli gjort, men her indikerer funnene noe annet.  De 

fleste påpeker at det er greit å snakke om egne feil, fordi man ønsker hjelp. Som igjen bidrar 

til utvikling og læring. Med tanke på at de fleste informantene påpeker at det er helt greit å 

legge fram røde saker i gruppeveiledningen kan det tenkes at det har blitt jobbet med de felles 



59 

 

mentale modellene i organisasjonen. Det er tydelig at man har jobbet med fellesforståelse av 

feil i Stangehjelpa noe som påpekes både av Reason (2000) når han sier at det må skapes en 

rapporteringskultur og Cannon & Edmondson (2001) som sier at man må jobbe med gruppens 

fellesforståelse av feil, slik at det blir tryggere å snakke om feil. Dette kommer også fram hos 

Valla (2014) hvor hun fra starten av utvikling av Stangehjelpa var bevisst på hvilke verdier 

det skulle jobbes etter. Når det skapes en forståelse av at det er lov til å feile gjør det også den 

neste prosessen (bevisst eksperimentering) i læring av feil enklere.  

 

Den tredje prosessen handler om hvordan bevisst eksperimentering skal bidra til innovasjon 

(Cannon & Edmondson, 2005). Gjennom bevisst eksperimentering skal organisasjoner lære å 

feile ”intelligent” som en bevisst strategi for å promotere innovasjon og forbedring av praksis. 

Det empiriske materialet indikerer at denne måten å jobbe på er helt legitim i Stangehjelpa. 

Nembhard & Edmondson (2012) sier at en trial-error tilnærmingen på arbeidsplassen øker 

sjansen for å begå feil samtidig som disse situasjonene gir ny læring og kunnskap. Flere av 

informantene bruker begrepet prøve-og-feile kultur og med det mener de at det er høy terskel 

for å prøve ut nye ting. Fungerer ikke tjenesten eller måten å jobbe på så avsluttes det. Det er 

forventet at de ansatte skal teste ut nye ting og bevege seg utenfor komfortsonen. Materialet 

viser også at de fleste informanter har eksempler på tjenester som har blitt opprettet og 

avsluttet på grunn av dårlig respons. Dette viser at de ansatte ikke er redd for å avkrefte deres 

egne ideer, og dette sier Cannon & Edmondson (2005) er viktig hvis organisasjoner skal 

jobbe på denne måten.  

 

En av utfordringene Cannon & Edmondson (2005) påpeker ved bevisst eksperimentering er 

det å innrømme at status quo ikke er perfekt og kan bli bedre. Det virker ikke som dette er et 

problem i Stangehjelpa. Funnene indikerer tvert imot at denne måten å jobbe på ligger i 

kulturen og at de kommer til å fortsette å jobbe på denne måten i framtiden, fordi det gir 

muligheter til å kontinuerlig forbedre praksisen og tjenesten. Som en av informantene sa «det 

er galskap å holde på med noe som ikke funker», men det påpekes også at hvis 

eksperimentering skal være verdifull for organisasjoner må kompetente folk analyserer det 

som startes eller avsluttes (Cannon & Edmondson år). Dette aspektet kom ikke fram i det 

empiriske materialet og som kan være en mangel ved måten de driver eksperimentering i 

Stangehjelpa. I tabellen nedenfor illustreres teori og funn knyttet opp til begrepene 

indentifisering, analysering og bevisst eksperimentering.  
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Område Teori Funn 

Identifisering  Organisasjoner må jobbe proaktivt med 

å identifisere småfeil. Ved å identifisere 

feilene så tidlig som mulig gir dette 

grobunn for effektiv læring og redusere 

uproduktive investeringer og kostnader i 

organisasjoner.  

 

Organisasjoner må utvikle systemer og 

prosedyrer for å innhente data 

Tilbakemeldinger fra enten kunder eller 

klienter er en gylden mulighet for å 

innhente data. 

 

Det er viktig å bygge opp et sterkt 

systemisk forsvar, for å hindre aktive 

feil som alltid vil forekomme. Det 

systemiske forsvaret består av tre typer 

barrierer: teknologiske, prosedyrer og 

rutiner og menneskelig inngrep.  

I intervjuene kommer det fram at 

identifisering av feil skjer gjennom 

FIT som er et program utviklet for at 

organisasjoner skal få 

tilbakemeldinger på arbeidet sitt, slik 

at de alltid kan yte bedre. På den 

måten innheter Stangehjelpa 

tilbakemeldinger fra sine brukere.  

 

 

 

FIT brukes som et verktøy for fange 

brukerens opplevelse av 

konsultasjonen. De ansatte har noen 

faste rammer rundt hvordan 

samtalen skal foregå og har ikke 

utfordringer med si i ifra.  

Analysering Den potensielle læring som ligger i en 

feil er helt avhengig av å bli diskutert og 

analysert. Analyser vil kun være 

effektive om de ansatte kan snakke fritt 

rundt problemet og at folk lytter.  

 

Sosiale systemer pleier å hindre 

analyseringsprosessen. Analysering av 

feil krever at de ansatte tør å utforske 

sine egne feil og tør å stå ansvarlig for 

dem. Viktig å skape en felles forståelse 

av feil  

 

 

De ansatte deltar fast på FIT-

gruppeveiledning hvor vanskelig 

saker diskuteres og analyseres og det 

liten variasjon i hvordan det 

oppleves å dele røde saker. 

 

Det jobbes aktivt for å skape en 

fellesforståelse av at feil ikke er 

farlig.   

Bevisst 

eksperimentering 

Gjennom bevisst eksperimentering får 

organisasjoner et proaktivt forhold til 

feiling.  Eksperimentering bidrar til 

innovative løsninger og tjenester. Men 

kan være vanskelig, fordi du utfordrer 

status quo.  

 

Denne måten å jobbe på står sentralt 

i Stangehjelpa. Det opprettes hele 

tiden noe nytt og om det ikke 

fungerer avsluttes det, uten at det er 

problematisk.  

 

Tabell 3: Oversikt over teori og funn om læring av feil  

5.3 Hvordan legges det til rette for å lære av feil?  

For å aktivt jobbe med de tre prosessene i læring av feil er de ansatte avhengige av å ha 

psykologisk sikkerhet innad i teamet og i hele organisasjonen. Videre i diskusjonen skal vi se 
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på teori om team og psykologisk sikkerhet knyttet opp mot de empiriske funnene for å se på 

hvordan det legges til rette for å lære av feil i Stangehjelpa. Selv om funnene indikerer at de 

ansatte jobber mye selvstendig, er de avhengige av å være i et team. Alle teamene i 

Stangehjelpa er tverrfaglige hvilket betyr at de ansatte har forskjellige profesjonsbakgrunner.  

Ifølge Edmondson (2003) kan slike tverrfaglige sammensetninger skape utfordringer. 

Utfordringene er blant annet knyttet til konkurranse mellom de ulike profesjonene og det kan 

oppstå maktrelasjoner med tanke på hvem sine ideer og tanker som vektlegges høyes. 

Fordelene ved å jobbe i tverrfaglige team er muligheten til å integrere ulike ekspertiser og 

perspektiver. Ved å jobbe i team kan man løse oppgaver man ikke ville klart selv. Funnene 

indikerer for det første at teamene jobber tverrfaglig og informantene ser ingen ulemper ved å 

jobbe tverrfaglig. Tvert imot kommer det fram at tverrfaglig samarbeid gir nye perspektiver 

inn i arbeidet. Brukerne de møter kan ha sammensatte problemer og da er det en stor fordel å 

kunne spørre noen med relevant kompetanse. For det andre indikerer funnene at de ansatte 

buker hverandre på tvers av team. I tillegg oppstår det ikke konkurranse mellom profesjonene, 

fordi alle stiller like sterk uansett bakgrunn. Utad bruker de navnet Stangehjelper framfor 

sykepleier, psykolog, vernepleier osv for at det ikke skal være forskjeller. Dette styrkes også 

av den ikke-hierarkiske strukturen i organisasjonen.  

På en annen side kommer det også fram utfordringer ved tankegangen om at alle kan gjøre alt. 

Utfordringen med at alle kan gjøre alt er at oppgavene har forskjellig ”vanskelighetsgrad” og 

krever riktig kompetanse og spesialisering. Derfor kan det være hensiktsmessig å differensiere 

mer i oppgaver, hvilket igjen kan føre til ujevn arbeidsbelastning i teamet.  På den andre siden 

påpeker de fleste informantene at måten de jobber på i dag fungerer bra. Det kan indikere at 

det er forskjeller mellom teamene. Det er ikke noe i veien for å spørre om hjelp fra andre 

ansatte på teamet ditt eller utenfor teamet. Dette kan bety at organisasjonen i noen grad jobber 

mer etter teaming noe som innebærer at man ikke er fastlåst til det ene teamet man jobber i, 

men heller beveger seg utenfor de tradisjonelle rammene ved team (Edmondson, 2012). 

Teaming oppstår som sagt når mennesker bruker og kombinerer sin kompetanse for å løse 

komplekse oppgaver. Dette gjøres i Stangehjelpa hvis for eksempel en bruker har 

rusproblemer og ansatte fra rusteamet hentes inn for å hjelpe et annet team med saken. 

Teaming er knyttet blant annet til prosessene samarbeid og si i fra  (Edmondson, 2011; 2012) 

som vi ser er viktig aspekter ved måten de jobber på i Stangehjelpa. Dette kan indikere at 

gjennom teaming legges det til rette for læring av feil, fordi det skapes trygge rammer rundt 
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det å jobbe tverrfaglig. For at det skal være trygt å lære av feil er det helt essensielt med 

psykologisk sikkerhet som vi skal diskutere videre.  

Behovet for psykologiske sikkerhet er viktig både i individuelt og kollektivt arbeid og er 

avgjørende for om organisasjoner identifiserer feil, analyserer feil og jobber med bevisst 

eksperimentering (Edmondson, 2004). Psykologisk sikkerhet handler i stor grad om hva 

enkeltindividers oppfatninger av hvordan andre vil respondere på å spørre om hjelp, stille 

spørsmål, utrykke bekymring osv. Analysen indikerer at de ansatte hadde gode og tygge 

relasjoner med sine kollegaer, mye takket være sosiale setting utenfor deres rolle som 

terapeuter som gjør at kommunikasjonene mellom dem går enklere. På den andre siden viser 

analysen at noen savner mer sosiale aktiviteter som de mener vil bidra til å skapet trygghet og 

tillit i teamet. Dette vil også virke teamoppbyggende. Gjennomgående for analysen påpekes 

det at de ansatte er helt avhengige å ha noen å støtte seg på fordi de jobber med vanskelige og 

tøffe saker og med tanke på hvor mye individuelt de jobber. Ved å ha sosiale aktiviteter både 

på og utenfor arbeidsplassen bidrar det til å styrke samholdet i teamene og analysen indikerer 

at det er variasjon i hvor sosiale de ulike teamene er.  

En annet aspekt ved psykologisk sikkerhet er tillit. Tillit er essensielt i alle situasjoner hvor 

mennesker jobber sammen (Newell et al, (2009). Organisasjoner er avhengige av tillit hvis de 

ansatte skal tørre å kommunisere vanskelig og utfordrende meninger. Tillit henger sammen 

med sårbarhet og i situasjoner hvor tillit er viktig foreligger det alltid en usikkerhet. Analysen 

viser at gjennom dialog skapes det åpenhet mellom de ansatte. Det ligger en «trygghet i bånn» 

som gjør at de ansatte føler seg trygge til å diskutere fritt selv om det oppstår uenigheter til 

tider. Det fremkommer også at tillit er noe som skapes, fordi de ansatte blir gitt stor tillit, med 

tanke på arbeidshverdagen og oppgaver de får. Alle blir sett på som like kompetente uansett 

hvor lenge de har jobbet i Stangehjelpa. Analysen viser at det er tillit mellom de ansatte og 

lederen og som Valla (2014) skriver så ble verdiene for Stangehjelpa satt fra tidlig av. 

Funnene indikerer også at tillit bygges gjennom det å være sosial med kollegaer. Det 

fremkommer av analysen at det legges til rette for å skape gjensidig tillit mellom de ansatte 

som bidrar å skape et trygt miljø for å lære av feil.  

Cannon & Edmondson (2005) ser på viktigheten av å spørre om hjelp når man er i vanskelige 

situasjoner og knytter dette til aktiviteten ”si i fra” som tar for seg aktivitetene å utrykke 

bekymring, søke tilbakemelding, stille spørsmål, spørre om hjelp og diskutere (Nembhard & 

Edmondson, 2012). Utfordringene ved å si i fra er knyttet til de sosiale barrierene ved å måtte 
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innrømme at du ikke kan noe eller ikke får noe til og ifølge Cannon & Edmondson (2001; 

2005) vil mennesker generelt unngå å sette seg selv i sårbare situasjoner. Det gjenspeiles til en 

viss grad i funnene. På den ene siden viser analysen at det er helt legitimt å spørre om hjelp, 

de blir oppfordret til å spørre om hjelp og det er uproblematisk å banke på døra til kollegaer, 

men de legger vekt på at dette potensielt er noe særegent ved Stangehjelpa, fordi det er lov til 

å feile, det er lov til å spørre om hjelp uten at du blir sett på inkompetent. På den andre siden 

viser analysen at ikke alle syns det er like enkelt å innrømme at man trenger hjelp. Det 

fremkommer at noen er bedre enn andre og hvilke kan skyldes forskjeller i personlige trekk 

og miljøet. Analysen påpeker at det må skapes et miljø hvor det er trygt å være sårbar. Dette 

kan bety at det er forskjeller i hvordan de ansatte opplever å spørre om hjelp og som til en viss 

grad står i likhet med sosiale barrierer i arbeidet med læring av feil. Alternativt kan dette 

indikere at den psykologiske sikkerheten ikke er tilstede i noen enkelttilfelle.   

Det viktigste fundamentet for å legge til rette for å lære av feil ligger på lederen (Cannon & 

Edmondson, 2005). Lederen fungerer som en rollemodell som må gå frem og vise hvordan de 

ansatte skal håndtere og jobbe med feil. Ved å vise aksept for feil fostrer det psykologisk 

sikkerhet. Funnene viser at Lederen for Stangehjelpa legger til rette for å lære av feil ved at 

man systematisk jobber med å analysere negative tilbakemeldingene i felleskap i 

gruppeveiledning og individuell veiledning. Analysen har vist at terskelen for å prøve og feile 

er stor. Flere av informantene påpeker at måten de jobber på er sterkt forankret i ledelsen.   

Område Teori Funn  

Team og teaming Team er en sammensatt og 

statisk enhet som jobber mot et 

felles mål.  

Teaming bygger på team, men 

er en form for aktivitet hvor 

man beveger seg utenfor de 

tradisjonelle rammene rundt 

team.  

Å jobbe i tverrfaglige team kan 

både ha fordeler og ulemper 

De ansatte er avhengige av å 

jobbe i team. Det gir dem 

muligheter til å få andre 

perspektiver på saker. 

Teamene er tverrfaglige og det 

er kun fordeler ved det. De 

beveger seg utenfor teamet om 

det trenger annen kompetanse.    

Psykologisk sikkerhet Handler om personene egen 

oppfatning av hvordan andre 

vil respondere på hans eller 

hennes meninger og tanker.  I 

organisasjoner hvor 

psykologisk sikkerhet 

Gjennom sosiale aktiviteter 

bygges gode relasjoner til 

kollegaer. Tillit skapes ved å få 

tillit av andre og av åpenhet 

For det fleste er det 
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foreligger er det det trygger for 

å ansette å si i fra. .  

uproblematisk å spørre om 

hjelp på grunn av kulturen i 

Stangehjelpa. Det er noe 

særegent med denne 

arbeidsplassen.  

Stangehjelpa sine praksiser er 

sterkt forankret i ledelsen.  

Tabell 4: Oversikt over teori og funn om team og psykologisk sikkerhet 

5.4 Læring av feil?  

Formålet med studien har vært å se på hvordan læring av feil foregår i Stangehjelpa. Det 

teoretiske rammeverket har blitt brukt for å undersøke fenomenet. Analysen og diskusjonen 

har vist at læring av feil er å se i flere aspekter ved måten de jobber på. I Stangehjelpa brukes 

primært FIT-verktøyet for å identifisere feil, ved at brukerne gir tilbakemelding på hvordan de 

opplever samtalene. Det er her utgangpunktet for læring og forbedring ligger. De sakene man 

står fast ved eller de såkalte røde skårene kan de ansatt få hjelp til å løse på teammøter eller ta 

opp i gruppeveiledningen. Her analyseres saken på en systematisk måte ved hjelp av en 

refleksjonsgruppe, som står i tråd med at om organisasjoner skal lære av feil må de analysere 

hva som har skjedd (Cannon & Edmondson, 2005). Teorien har vist at analyseringsprosessene 

er vanskelig å få til i praksis, fordi de sosiale barrierene hindrer oss i å snakke om våre egne 

feil. Dette står i kontrast til funnene som viser at de fleste informantene opplever det som 

uproblematisk å ta opp røde skårer, fordi her ligger utgangspunktet for læring. For å være 

innovative er det viktig at organisasjoner bevisst eksperimenterer og på den måten jobber med 

”intelligente” feil (Cannon & Edmondson, 2005). Funnene har vist at organisasjonen bevisst 

jobber med å ha et åpent forhold til å prøve ut nye metoder eller tjenester og at terskelen for å 

både starte og avslutte noe er lav. Cannon & Edmondson (2005; 2001) påpekte at denne 

måten å jobbe på var viktig om organisasjoner ønsket å være innovative, og analysen 

indikerer at organisasjonen ønsker å jobbe innovativt ved at det kontinuerlig utvikles nye 

tjenester i Stangehjelpa.  

Læring av feil er knyttet til læring på et kollektivt nivå, hvilket betyr at læring skjer i felleskap 

med andre (Cannon & Edmondson, 1999). Funnene viser at organisasjonen er delt inn i syv 

fagteam hvor alle teamene består av ulike profesjoner. Analysen har vist at de ansatte lærer av 

være i de tverrfaglige teamene ved at de får flere perspektiver inn i arbeidet sitt. Ifølge 
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(Edmondson, 2003) kan det oppstå konkurranse når flere profesjoner jobber sammen, funnene 

har midlertidig vist at det kun er fordeler ved å jobbe tverrfaglig. Hvilket kan henge sammen 

med at de ansatte føler seg trygge på arbeidsplassen. Gjennom gode relasjoner til kollegaer, 

åpenhet for snakke om feil, åpenhet for å spørre om hjelp og likestilling fostres psykologisk 

sikkerhet. I tillegg skapes den trygge arenaer ved at lederen så tydelige sier at de ansatte må 

tørre å gjøre feil og bevege seg utenfor komfortsonen.  Oppsummert viser analysen og 

diskusjonen at fenomenet læring av feil er tilstede i Stangehjelpa. Det jobbes aktivt med å 

analysere feil og prøve ut nye metoder og tjenester og på den måten jobber Stangehjelpa 

kontinuerlig med læring og forbedring av praksisene deres som muliggjøres fordi de ansatte 

opplever å ha psykologisk sikkerhet på arbeidsplassen.  
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6 Avsluttende refleksjoner  

I denne studien har jeg gjort en kvalitativ case-studie om hvordan læring av feil foregår i en 

organisasjon som arbeider med psykisk helse.  Det teoretiske rammeverket er i vesentlig grad 

fokusert på Cannon & Edmondson (2005). I dette siste kapitlet vil jeg oppsummere studiens 

hovedfunn, styrker og svakheter og til slutt komme med et forslag til videre forskning.  

6.1 Hovedfunn 

Formålet med studien var å undersøke hvordan læring av feil foregår i en organisasjon som 

jobber med psykisk helse. Organisasjonenes visjon “Jeg taper aldri, enten så vinner jeg eller 

så lærer jeg” kom tydelig til utrykk i det empiriske materialet mitt gjennom måten de beskrev 

at de arbeider på i Stangehjelpa. Organisasjonen består av tverrfaglig team, hvor alle kaller 

seg for ”Stangehjelpere” framfor å bruke profesjonstittelen, og organisasjonen har en ikke-

hierarkisk struktur. Dette bidrar til at de ansatte ikke opplever konkurranse mellom 

profesjonene. De ansatte har varierte arbeidsdager og jobber for det meste individuelt i 

samtaler med brukere. Det fremkommer likevel at behovet for å være en del av et team er 

stort fordi i teamet finner de trøst, hjelp og trygghet. Gjennom gode relasjoner og åpenhet 

bygges tillit mellom de ansatte, samtidig som tillit bygges ved at de får tillit av leder. Dette 

virker å være særegent for denne organisasjonen. Leders forankring ser ut til å være sentral 

for organisasjonens måte å jobbe på som tar utgangspunkt i tilbakemeldinger.   

Tilbakemeldingskulturen i Stangehjelpa er stor. Tilbakemeldinger gis gjennom FIT, dialog, 

diskusjoner, veiledning og teammøter. I alle disse tilbakemeldingene ligger muligheter for 

utvikling og læring, ifølge informantene. Studien indikerer at læring av feil foregår blant 

annet gjennom identifisering, analysering og eksperimenteringen. Organisasjonen 

identifiserer feil primært gjennom FIT. Brukerne får gi tilbakemelding på hvordan de 

opplevde timen og ut i fra det generes enten en positiv eller negativ skåre. De såkalte røde 

skårene eller de vanskelige sakene analyseres i gruppeveiledningen eller i individuell 

veiledning. Funnene indikerer at det å snakke om egne røde skårer i gruppeveiledningen 

oppleves som uproblematisk for de fleste. Dette henger trolig sammen med opplevelsen av 

”psykologisk sikkerhet” på arbeidsplassen (Edmondson, 2012). De ansatte føler seg trygge, 

og på grunn av åpenheten og tillit føles det trygt å snakke om røde saker. Denne tryggheten 

ligger også forankret i lederen, fordi vedkommende tydelig markerer at det er lov å feile, og at 
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det forventes at de ansatte skal bevege seg utenfor komfortsonen. Disse funnene kan knyttes 

til aktivitetene rundt bevisst eksperimentering. Funnen tyder videre på at organisasjonen 

bevisst jobber med å prøve ut nye tjenester og måter å jobbe på. Tjenester utvikles basert 

behov og avsluttes om etterspørselen av tilbudet er lav.  Terskelen er lav for å starte og 

avslutte noe, noe som tyder på at organisasjonen er opptatt av å utvikle innovative løsninger.  

Det er tydelig at Stangehjelpa lærer av feil gjennom de tre prosessene. Ved å identifisere feil 

lærer de hvor utgangspunktet for utvikling og vekst ligger. Analysering av feilene gir innsikt i 

hva som har gått galt og hvordan de kan jobbe videre med saken. Når det eksperimenteres 

med tjenester får de muligheten til å prøve og feile som kan føre til innovative løsninger. Det 

empiriske materialet viser at de ansatte lærer mye av de uheldige situasjonene og ved å 

snakke med kollegaer, men den største læringen synes å ligge i dialog med brukeren. Totalt 

sett indikerer hovedfunnene at organisasjonen har et veldig aktivt forhold til å lære av feil, og 

det bidrar til muligheter for å kontinuerlig forbedre praksisen. 

6.2 Studiens bidrag  

I lys av de empiriske funnene viser det seg at de tre prosessene knyttet til læring av feil er 

tilstede i Stangehjelpa. Studien bidrar til en forståelse av hvordan læring av feil foregår i en 

organisasjon som jobber med psykisk helse. Dette er en type organisasjon som jeg ved søk på 

tidligere studier ikke har funnet at det har blitt studert med et slikt fokus.  Cannon & 

Edmondson (2005) påpekte at læring av feil er et sjeldent syn i praksis, mens i min studie 

vises derimot hvordan en organisasjon jobber med feil og bidrar på den måten med innsikt til 

hvordan organisasjoner systematisk kan jobbe med å lære av feil, eller lære av de 

tilbakemeldingene man får. Studien viser også at de sosiale barrierene i liten grad er tilstede. 

Dette indikerer at hvis man legger til rette for å lære av feil på arbeidsplassen kan 

organisasjonen identifisere feil, analysere feil og bevisst eksperimentere. Hovedfunnene viser 

at mye av læringen til de ansatte ligger i tilbakemeldingene de både får fra brukere og 

kollegaer, som er et lite aspekt ved teorien til Cannon & Edmondson (2005).  

Studien bidrar også til en forståelse av hvor viktig lederens rolle er i å fasilitere en atmosfære 

hvor det er lov å feile og våger å være åpen om det. Studien viser at i Stangehjelpa har 

lederens forankring stor påvirkning på måten de ansatte jobber på siden lederen oppfordrer til 
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å bevege seg utenfor komfortsonen og prøve ut nye metoder. Dette virker å være særegent for 

denne organisasjon.  

6.3 Studiens begrensninger 

Studien har flere begrensinger knyttet til metodiske valg, rammene rundt studien og 

tidsdimensjonen. Dette har påvirket resultatet som fremkommer i studien. Refleksjoner 

knyttet til studiens kvalitet ble gjort tidligere i metodekapittelet, men det skal utdypes litt mer 

her. Med tanke på de metodiske valgene er studien gjennomført med åtte intervjuer, supplert 

med noe dokumentanalysen. En begrensing ved studien er dermed mangelen på observasjon 

av praksis. Ved observasjon kunne jeg potensielt fått større innsikt i de sosiale interaksjonene 

som foregår når læring av feil utspiller seg. Med observasjoner kunne jeg sammenlignet om 

det informantene sa i intervjuet med det de gjorde i praksis. En annen begrensning ved studien 

er tidsdimensjonene. Studien er gjennomført på fem måneder. Dette har innvirkning på 

datamaterialet. Det er muligheter for at funnene kunne vært annerledes om informantene ble 

fulgt over en lengre periode med flere intervjuer. I tillegg ville det vært hensiktsmessige å 

intervjue lederen ettersom mye av praksisen er forankret i henne. For å fylle dette 

kunnskapsgapet benyttet jeg dokumentanalyse.  

I tillegg er det begrensinger ved det teoretiske rammeverket og det studerte fenomenet. Det 

teoretiske rammeverket studerer læring på et kollektivt nivå, hvilket er det jeg har undersøkt i 

Stangehjelpa, men studien har ikke undersøkt den individuelle læringen. Med tanke på at de 

ansatte jobber mye individuelt, kunne det vært hensiktsmessige med en forståelse av hva slags 

læring de gjorde på individnivå. På den måten kan andre aspekter ved læring av feil gå tapt. 

Selv om studien har begrensinger, bidrar den til forståelse av hvordan læring av feil foregår i 

en organisasjon som jobber med psykisk helse.  

6.4 Forslag til videre forskning  

I videre forskning kunne det vært interessant å undersøke hvorvidt læring av feil jobbes med i 

andre organisasjoner som jobber med psykisk helse, eller om dette er særegent ved 

Stangehjelpa. I tillegg kunne det vært interessant å se på hvordan praksisene ved Stangehjelpa 

henger sammen med praksiser andre steder, for eksempel i Barnehjernevernet som er et 

omfattende prosjekt som gjennomføres i Oslo kommune. Sondre Sundeng har studert det 
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nærmere i sin masteroppgave (Sundeng, 2018).  I tillegg vil det være interessant i større grad 

å se på lederens rolle i organisasjoners evne til å lære av fei.   

Det kunne også vært interessant å fordype seg i en av prosessene slik at man får en dypere 

forståelse av hvordan prosessene faktisk foregår i praksis. Det ville også være spennende om 

man i større grad kunne kombinert det teoretiske rammeverket til Reason om Human error og 

Cannon & Edmondson teori Failing to learn and learning to fail. For å få en utdypende og 

mer nyansert forståelse av hvordan organisasjoner kan jobbe med feil. I denne studien har jeg 

primært sett på hvordan læring av feil foregår på et kollektivt nivå, men det kunne vært 

interessant å se på det på individuelt nivå. En kunne også sett på hvordan belønningen har 

effekt på hvordan man jobber med læring av feil i organisasjoner.   

Fremtidig forskning på dette feltet kan bidra til større forståelse av fenomenet, samt nye 

innspill til hvordan organisasjoner kan bli flinkere til å systematisk jobbe med å lære av feil 

for å bedre praksisene sine.  
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Personvernombud  
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Vedlegg 2: Samtykkeerklæring  

SAMTYKKEERKLÆRING  

SAMTYKKE TIL DELTAKELSE I STUDIEN  

Jeg ønsker å delta i denne studien  

 

 

(Signatur informant, dato)  

 

Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om forskningsprosjektet  

________________________________________________________

___________________  

(Signatur forsker/dato)  

 

Oppfølgning  

__ Jeg ønsker å få den ferdige studien tilsendt til epostadressen 

________________________________________________________

_______  

Kontaktopplysninger  

Student/forsker 

Prit Bhondi  

E-mail: prit.bhondi@gmail.com  

 

 

mailto:prit.bhondi@gmail.com
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Vedlegg 3: Intervjuguide og informert samtykke 

Introduksjon:  

 Først vil jeg bare starte med å si takk for at du stiller opp som informant. Mitt 

masterprosjekt dreier seg om læring i organisasjoner, og da mer spesifikt hvordan 

Stangehjelpa jobber med læring. Jeg ønsker å undersøke hvordan dere jobber med å 

lære av både det som går som planlagt og når det skjer feil.  

 Datainnsamlingen min vil bestå av 8 intervjuer og dokumentanalyser av relevante 

dokumenter.  

 Intervjuet vil vare i 45 – 60 minutter, fungerer det for deg?  

 Jeg ønsker i utgangspunktet å ta opp intervjuet for at vi skal få en bedre samtaleform 

under intervjuet ved at jeg ikke må sitte å notere så mye, og for å sikre at alt materialet 

er korrekt sitert. Er dette greit for deg? Intervjuet blir anonymisert og opptaket blir 

slettet når prosjektet er ferdig. Dersom du av en eller annen grunn ønsker å avslutte 

intervjuet, så kan du naturligvis gjøre det uten å måtte oppgi noen grunn. 

Erfaringsmessig opplever imidlertid stort sett alle slike intervjuer som en interessant 

og ufarlig opplevelse 

 

Vi kommer til å gå igjennom noen temaer i løpet av intervjuet. Temaene vil være bakgrunnen 

din, praksis i Stange, team og læring av feil.  

 

Tema 1: Bakgrunn   

1. Hvordan vil du kort beskrive bakgrunnen din? 

2. Hvilken rolle har du som  (fagleder, spesialsykepleier, vernepleier, barnevernspedagog) i 

stangehjelpa? Hvor lenge har du jobbet i dette teamet?  

3. Hva går arbeidet ditt ut på? Hvordan ser en normal arbeidsdag ut for deg?  

 

Tema 2: Praksis i Stange 

4. Dere jobber på en utradisjonell måte i forhold til mange organisasjoner i 

helsevesenet (sykdomsmodellen), kan du fortelle litt om det måten dere jobber på?  

5. Hvordan går dere frem i forhold til brukermedvirkning? 

6. Hvilke situasjoner lærer du mest av? I hvilken grad har du endret syn på det over tid? 

Hva skyldes det? 
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a) Hvilke arbeidsformer gir best læringsverdi? Individuelt, samarbeid, grupper  

i) Hvorfor?  

7. Hvordan fungerer veiledningen dere får med tanke på læring? 

a) Gruppeveiledning? 

b) Individuell veiledning? 

 

Team 3: Team – Ifølge en artikkel skrevet av Birgit Valla så jobber dere i team for å 

utfylle hverandres kompetanse og gi brukeren deres den beste hjelpen 

8. Hvordan vil du beskrive måten dere jobber i team på? Hvordan opplever du at det 

fungerer? 

a) Hvordan er det å jobbe i tverrfaglig team?  Fordeler /ulemper 

b) I hvilken grad opplever du at alle sine stemmer blir hørt? Hva gjør dere konkret for å 

få til det  

c) I hvilken grad læres det på tvers av team?  

i.  I så fall hvordan skjer dette?  

9.  Hva er viktig for deg for at du skal trives på godt på arbeidsplassen? 

10. Hvordan vil du beskrive forholdet mellom deg og dine kollegaer?   

a) Hvordan skapes gjensidig tillit mellom dere i teamet?  

b) Hvordan opplever du åpenheten rundt det å stille spørsmål? 

c) Hvordan opplever du åpenheten rundt å si i fra om uheldige hendelser?  

d) Når er det akseptabelt å spørre om hjelp? 

a. Hvem kan du spørre om hjelp? 

b. Hvordan søker du hjelp hvis du trenger det? 

 

Tema 4: Læring av feil –  Læring av feil handler om å ta lærdom av uheldige situasjoner 

for å kontinuerlig forbedre praksis. Nå skal vi snakke litt om prosesser knyttet til hvordan dere 

lærer av feil.  

11. Hva legger du i å begå en tabbe eller feil? 

12. Hvordan jobber dere med tematikken læring av feil i Stangehjelpa?  

13. Hva er typiske utfordringer du står ovenfor med tanke på læring?  

14. Hvordan går du fram når ting ikke går som planlagt?  

a) Har du et eksempel på en slik situasjon  
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b) Hvordan går du fram dersom du er kritisk til hvordan en situasjon/sak har blitt 

håndtert?  

Identifisering av feil  

Hvordan oppdages glipper eller tabber?  

a) Har du et eksempel på dette?  

15. Har dere hjelpemidler, prosedyrer eller rutiner for å fange opp problemer eller 

avvik? 

a) Hvis ja kan du gi eksempler   

b) Har dere noen konkrete tiltak som hindrer dere i å begå tabber eller feil? 

16. Dersom du oppdager at noe er galt, eller noe du er i tvil om, deler du det med de 

andre? 

Analysering av feil  

17. Hvordan analyseres en uønsket handling?  

18. Har dere forumer eller grupper hvor dere diskturer saker? 

a)  Hvis ja, hvordan fungerer det?  

19. Hvordan evalueres saker eller sitasjoner som ikke har gått som planlagt? 

a) Hvordan brukes brukermedvirkning?  

i) Hvordan brukes tilbakemeldinger fra klienter gjennom FIT? 

ii) Kan du gi et eksempel på hva du har brukt tilbakemelding fra FIT til 

iii) Hvordan oppleves det å snakke om egne rød skårer 

Bevisst eksperimentering  

20. Hvordan jobber dere i Stangehjelpen for å prøve nye tjenester /måter å jobbe på i 

arbeidet? 

21. I hvilken grad tenker dere på å prøve ut noe i mindre skala før dere etter hvert 

endrer praksis for hele Stangehjelpa? I hvilken grad tenker du at dere kommer til å 

jobbe på samme måte som i dag om et par år? 

 

Avslutning: 

22. Er det noe vi ikke har snakket om som du føler jeg burde vite? 

23.  Har du noen andre refleksjoner knyttet til temaet?  

24. Kan jeg kontakte deg igjen hvis det trengs?  

25. Hva opplever du at dere får til spesielt godt i dag`med hensyn til læring? 

26. Hvor tenker du at dere har størst forbedringspotensial i måten dere jobber på?  
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