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Sammendrag 

Lent er et kurs- og konsulentselskap som retter seg mot både offentlige og private bedrifter og 

organisasjoner. De hjelper bedrifter som står overfor utfordringer knyttet til større eller 

mindre endrings- og utviklingsprosesser. I sitt daglige virke jobber Lent mye med mennesker, 

og jeg har en antagelse om at Lent har et bevisst forhold til hvordan de møter disse 

menneskene, og et bevisst forholder til hva de ønsker å gi. Jeg tror derfor at de har en form for 

menneskeorientering i sin ledelsesfilosofi, i og med at de har et tydelig fokus på individet. 

Denne oppgaven har som formål å undersøke Lent fokus på individet, og hvilke antagelser og 

begrunnelser som ligger bak et slikt fokus. 

 

Problemstillingen for oppgaven er Hvordan beskriver Lent sitt fokus på individet, og hvorfor 

ser de ut til å vektlegge dette fokuset i sin virksomhet? med påfølgende forskningsspørsmål: 

 

Hvordan kommer Lents fokus på individet til uttrykk i kjernevirksomheten representert ved 

Prosesslederboka? 

 

Hvordan fremstår fokuset på individet i møte med et organisasjonsutviklingsfokus, i lys av et 

coachingperspektiv? 

 

For å svare på min problemstilling har jeg gjort en analyse av Lents prosesslederbok, som 

inneholder informasjon rundt deres teorigrunnlag, og som på mange måter kan sies å være en 

forlengelse av Lents praksis. Datamaterialet fra Lents prosesslederbok har jeg analysert 

gjennom tematisk analyse. Analysen resulterte i temaer som skal si noe om hvordan Lent 

fokuserer på individet.  

 

Jeg drøfter videre mine funn fra analysen opp mot coachingteori. Her kommer jeg frem til at 

både Lents prosessledelse og coaching har et bevisst fokus på individet. Det kan likevel gjøres 

et skilles mellom hvorfor de ønsker å ha et fokus på individet. I coaching fokuserer man på 

individet for at individet skal ha en selvutvikling på egne betingelser. I Lents prosessledelse 

fokuserer man på individet for at individene skal ha en selvutvikling innen rammene av et 

fellesskap.  

 



 V 

I denne oppgaven har coachingfeltet hjulpet meg til å gjøre Lents fokus på individet enda 

tydeligere. Lents fokus på individet kunne med fordel vært uttrykt mer eksplisitt, med tanke 

på hvor stor vekt Lent legger på en menneskeorientering i sin profil. Lents prosessledelse har 

både positive og negative implikasjoner for organisasjonen, noe som Lent bør presisere i sin 

fremstilling av prosessledelse. 
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Forord 

Da jeg startet dette prosjektet hadde jeg ingen anelse om hva jeg begikk meg ut på. Arbeidet 

med masteroppgaven har vært som en berg-og-dal-bane. Prosessen har fortonet seg som en 

utholdenhetsprøve der man i det ene øyeblikket opplever en lykkerus over å ha mestret noe, 

mens man i det neste faller sammen fordi man innser hvor mye som kreves for å ta det neste 

skrittet videre.  

 

Det har vært både utfordrende og befriende på samme tid å skrive en masteroppgave under 

utbruddet av Covid-19. I den forbindelse er det flere som fortjener takknemlighet og 

annerkjennelse. Aller først vil jeg gjerne takke Thomas de Lange for en tett og god 

oppfølging. Du har møtt meg der hvor jeg er, samtidig som du har støttet og utfordret meg til 

å ta stegene. I de tilfeller hvor jeg har uttrykt usikkerhet, har du fått meg til å stole på meg 

selv. Helt til siste veiledning har du vist hvor mye du bryr deg om å få dine studenter til å 

lykkes.  

 

Takk til Fredrik og Sahal for gjennomlesning, kommentarer og korrektur. Takk til min mor 

Linn Tuva Solberg som har vært der for meg, og som har hjulpet meg til å stå i denne 

prosessen i tider hvor det har føltes veldig tungt.  

 

Til slutt vil jeg takke Lent som tok meg så godt imot, og som har vært entusiastiske til mitt 

masterprosjekt. Takk for at dere lot meg skrive om Lent. Jeg håper min oppgave kan gi et 

viktig innblikk i Lent sitt virke. Forhåpentligvis vil den inspirere flere til å gå nærmere inn på 

andre viktige aspekter ved Lent, sett ut ifra en større faglig-pedagogisk kontekst.  

 

Andrea Havan Solberg, 

 

Oslo, juni 2020. 
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1 Innledning 

Konsulentselskapet Lent er ifølge dem selv Norges største fagmiljø innen prosessledelse og 

styrkebasert utviklingsarbeid (Lent, u.å.). Til daglig tilbyr Lent kurs, opplæring, veiledning, 

lederutviklingsprogram, fasilitering og annen tilrettelegging for læring og samskaping til både 

privat og offentlige sektor. Foruten Lent selv og deres egen hjemmeside (https://www.lent.no) 

er det få som har skrevet om hvem Lent er og hva de står for. Hvis det har blitt skrevet noe 

kan det hende tekstene har blir klausulert på grunn av sensitive data, og derfor har ikke jeg 

hatt tilgang til dem. Bortsett fra det, finnes det både konstruktive 

kommentarer/tilbakemeldinger på bloggen (https://www.prosessbloggen.no) som er tilknyttet 

hjemmesiden (https://www.lent.no), og beskrivelser av deres virksomhet på hjemmesiden til 

en av deres samarbeidspartnere (https://www.ks.no). Det er svært få som har forsket eller 

publisert noe om Lent tidligere. Andre oppgaver som er skrevet om Lent har ikke hatt Lent 

som sitt hovedformål, men har i all hovedsak fokusert på Lent sine konkrete kurs (Høyskolen 

Kristiania, 2017) og metoder og verktøy (Dammen, 2014).  

 

Hvis man tar utgangspunkt i de dokumentene som ligger tilgjengelig om Lent, inkludert Lents 

hjemmeside og hva de skriver om seg selv, mangler det dokumentasjon som belyser Lent fra 

et bredere og mer nyansert perspektiv. I denne oppgaven er målet å komme nærmere inn på 

Lent som konsulentselskap. Jeg har en antagelse om at Lent driver en form for 

menneskeorientert prosessledelse, og at dette er en del av Lents ledelsesfilosofi. Min 

antagelse bygger jeg på bakgrunn av to ting: Jeg har vært i praksis hos Lent, og har fått en 

opplevelse av at Lent har et bevisst fokus på individet. I tillegg sier Lent at de har hentet mye 

inspirasjon fra coachingfeltet (Tanggaard, 2016), et felt som vektlegger individet og det å ha 

et positivt menneskesyn (Gjerde, 2010). 

 

Jeg vil i denne oppgaven gjøre et forsøk på å beskrive Lent sin profil som konsulentselskap ut 

ifra et coachingperspektiv. Jeg har en antagelse om at Lent har et bevisst fokus på individet og 

det å styrke individet, og i denne oppgaven skal jeg bruke coachingteoriens fokus på individet 

for å kunne se om man finner tilsvarende momenter hos Lent. Tanken bak en slik 

innfallsvinkel er at coaching dreier seg om å frigjøre og utvikle menneskets potensiale 

(Gjerde, 2010), og fordi jeg opplever at Lent har den samme intensjonen, ser jeg på coaching 

som en egnet teori til mitt formål. 
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1.1 Bakgrunn for valg av tema 

Høsten 2019, i masterstudiets nest siste semester, hadde jeg sammen med min medstudent 

praksis hos konsulentselskapet Lent. Praksisperioden varte i 5 sammenhengende uker hvor vi 

fikk være med på Lents arbeid, både som observatører og som aktive aktører. I løpet av 

praksisen ble jeg godt kjent med selve bedriften, og menneskene som jobbet der. Et 

appellerende trekk ved dem var deres arbeidsmåte, og hvordan de behandlet og tok imot 

mennesker.  

 

Jeg har hatt en god opplevelse av å være i praksis hos Lent. Jeg har møtt mennesker som er 

veldig positive, som er engasjert i jobben sin og som møter deg med en åpenhet og velvilje 

enten du er medarbeider, praksisstudent eller klient. Dette er min subjektive opplevelse som 

praksisstudent, men jeg har kjennskap til andre kilder som underbygger dette. Blant annet har 

jeg snakket med andre som har jobbet i Lent, og andre som har hatt praksis hos Lent før meg. 

Det er likevel ikke gitt at det inntrykket mange har av Lent er ensbetydende med at Lent er 

bilde på en positiv bedrift som har funnet oppskriften på hvordan man lykkes, eller at deres 

valg av tilnærmingsmåte er den beste. Jeg finner det derfor svært interessant å se på hva som 

er Lent sine grunntanker.  

 

1.2 Temaets aktualitet  

Lent sin konsulentvirksomhet er hovedsakelig rettet mot bedrifter og større organisasjoner 

(Lent, u.å.). De bistår bedrifter som står overfor utfordringer knyttet til større eller mindre 

endrings- og utviklingsprosesser. I disse settingene hvor Lent bistår bedrifter, handler Lents 

rolle vel så mye om å bistå mennesker. Lent må forholde seg til det faktum at bedrifter består 

av mennesker, og at prosessene i bedriften er avhengig av menneskene i den. Lent sitt arbeid 

vil derfor dreie seg mye om mennesker, og hvordan Lent tror at man må forholde seg til dem 

og lede dem.  

 

I boka Hverdagspsyk (2017) utrykkes det at kravene som i dag stilles næringslivet, krever en 

form for ledelse som tar høyde for arbeidslivets utfordringer, men og som tar hensyn til 

menneskehjernens begrensinger. Michigan-undersøkelsene, som ble startet i år 1947 (Busch, 

Vanebo & Dehlin, 2010), var revolusjonerende når det kom til problematikken rundt ledelse. 

Denne forskningen søkte å finne sammenhengen mellom lederens stil og de ulike gruppenes 

effektivitet. Forskningen viste at de effektive lederne var mye mer menneskeorienterte enn de 
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lite effektive lederne. Disse lederne tok mer hensyn til sine ansatte, og viste en forståelse for 

de som mennesker. Det er en pågående diskusjon knyttet til hvilken lederstil som kan sies å 

være den beste (Busch et al., 2010). I følge Arne Kjøde (2004) er det lederens forståelse av 

organisasjonen som avgjør hvilken ledelsesstrategi en velger å følge. Siden jeg har en 

antagelse om at Lent driver en form for menneskeorientert ledelse, er det interessant å se 

nærmere på hva Lent tenker rundt dette temaet, og hvilke antagelser og begrunnelser de 

legger til grunn for sitt syn på organisasjonen.  

 

1.3 Avgrensning, formål og problemstilling 

Jeg har valgt å skrive om Lent fordi de benytter en form for menneskeorientert tilnærming til 

ledelse. Formålet med oppgaven er å undersøke Lents fokus på individet. For å avgrense 

omfanget av oppgaven har jeg valgt å studere enkelte elementer av Lents praksis; deres 

hjemmeside (https://www.lent.no) og deres prosesslederbok (Tanggaard, 2016). Analysedelen 

i denne oppgaven tar kun utgangspunkt i Prosesslederboka. Dette fordi boka står svært 

sentralt i Lents virksomhet, og kan anses som Lents verdigrunnlag. I hovedsak tar 

Prosesslederboka for seg prosessledelse i organisasjoner. Det individfokuset jeg vil undersøke 

er da individene i organisasjonen. 

 

Min problemstilling lyder slik: 

 

- Hvordan beskriver Lent sitt fokus på individet, og hvorfor ser de ut til å vektlegge 

dette fokuset i sin virksomhet? 

 

Lent en stor bedrift med et kompetansemiljø bestående av blant annet sosiologer, psykologer 

og pedagoger (Lent, u.å.). Derfor er det hensiktsmessig å avgrense denne avhandlingens 

fokusområder, selv med en klart-formulert problemstilling. For å belyse problemstillingen 

ytterligere, har jeg tatt utgangspunkt i to forskningsspørsmål som også fungerer som 

avgrensning:  

 

1. Hvordan kommer Lents fokus på individet til uttrykk i kjernevirksomheten representert ved 

Prosesslederboka? 
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2. Hvordan fremstår fokuset på individet i møte med et organisasjonsutviklingsfokus, i lys av 

et coachingperspektiv? 

 

En analyse av Prosesslederboka vil hjelpe meg til å trekke ut viktig innhold som kan si oss 

noe om Lents individfokus, samt bidra til å belyse hvordan dette individfokuset står i møte 

med andre fokus. I dette tilfellet et organisasjonsutviklingsfokus. Coaching inneholder et 

individfokus i sin teori (Gjerde, 2010). Ved å trekke inn et coachingperspektiv kan det bli 

lettere å synliggjøre hva som ligger i dette individfokuset.  

 

1.4 Valg av teori og metode 

Lent driver en form for veiledning hvor individet gis stort fokus. Denne måten å arbeide på 

sammenfaller i stor grad med veiledningsfeltet coaching. Av denne grunn har coaching vært 

et naturlig teorivalg for meg. Selv om Lent selv sier at coaching bare er et av flere felt som 

har bidratt til Lents kunnskap (Tanggaard, 2016), så vil det være nyttig å se Lents 

individperspektiv opp mot dette coachingfeltet, da det inneholder et konkret perspektiv på 

individet. 

 

For å kunne trekke ut viktig innhold i Lent sitt arbeid, har jeg valgt å gjøre en kvalitativ 

innholdsanalyse. Jeg ser på kvalitativ innholdsanalyse som en praktisk måte å trekke ut viktig 

innhold av Lent sine tekster. Dette er en metode som systematisk hjelper deg med å kode og 

kategorisere dine data i temaer, og brukes for å komme i dybden og finne typiske og generelle 

mønstre i en tekst (Grønmo, 2019). Underveis i oppgaven har jeg måtte tatt noen metodiske 

valg, og dette vil jeg presisere tydeligere senere i oppgaven når jeg tar for meg valg av 

metode.  

 

1.5 Oppgavens oppbygning 

I kapittel 2 redegjør jeg for Lents historie og utvikling, samt deres teorigrunnlag og et av 

deres kurs med tilhørende bok (Prosesslederboka). Deretter kommer kapittel 3 hvor jeg gir en 

innføring i coachingteori, og hvor jeg kommer frem til et begrep som jeg senere bruker for å 

drøfte individfokuset til Lent. I kapittel 4 tar jeg for meg metoden som jeg benytter for å 

besvare problemstillingen, samt gir jeg en forklaring på hvordan jeg velger å gå frem. 

Analysen kommer i kapittel 5, hvor jeg starter med å forklare hvilke kapitler i 

Prosesslederboka jeg velger å fokusere på. Deretter gir jeg en kort begrepsavklaring, før jeg til 
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slutt foretar meg selve analysen. Etter analysen kommer kapittel 6 og drøfting, hvor jeg 

diskuterer funnene mine og svarer på problemstillingen. Helt til slutt har vi avslutningen i 

kapittel 7, hvor jeg besvarer oppgavens problemstilling, og hvor jeg snakker om veien videre. 
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2 Kontekstbeskrivelse av Lent 

I dette kapitlet skal jeg gjøre rede for Lent og deres virksomhet gjennom hvordan de 

presenterer seg selv. I denne sammenheng skal jeg ta utgangspunkt i deres nettside 

(https://www.lent.no) som på mange måter er deres ansikt utad. Jeg vil si litt om Lents 

historie og hva Lent er i dag. Jeg vil etter hvert komme inn på Lents teoretiske grunnlag, 

hentet fra både deres egen nettside og i Prosesslederboka (Tanggaard, 2016). Jeg har jeg valgt 

å se på det de skriver i Prosesslederboka, fordi det er denne boka jeg skal ta for meg i 

analysen, men også fordi det teoretiske grunnlaget er beskrevet mer utfyllende her. Helt til 

slutt vil jeg gi en beskrivelse av Prosesslederstudiet og Prosesslederboka, og fortelle litt om 

hvilken plass disse har i Lents virksomhet. 

 

Siden dette kapitlet handler om Lent, og fordi det meste av innholdet har blitt hentet fra deres 

egen nettside, har jeg valgt å referere til den (Lent, u.å.) etter alle avsnitt som har innhold fra 

den. Dette betyr at jeg ikke vil henvise til den konkrete url-adressen jeg har funnet 

informasjonen på. Dette valget har jeg tatt for å gjøre oppgaven ryddig. Vær oppmerksom på 

at ikke alt innholdet over denne referansen kun kan knyttes til nettsiden, da det kan være 

observasjoner og kunnskap jeg har tatt til meg under praksis. For å gjøre det tydelig har jeg 

valgt å bruke mitt praksisopphold som en kilde i teksten (Praksis i Lent, 2019). Jeg vil også 

referere til Prosesslederboka (Tanggaard, 2016) der hvor jeg bruker innhold hentet fra boka.  

 

2.1 Lents historie 

Historien til Lent startet med tre firmaer som ble opprettet omtrent samtidig, og som begynte 

å jobbe sammen. Det var Lent, Future Fields og Sareptas. Felles for bedriftene var et ønske 

om å finne mulige måter de kunne få andre mennesker til å delta i organisasjon- og 

kunnskapsutvikling på en likeverdig måte. Opphavet til Lent kan trekkes helt tilbake til år 

1999 da fire pedagogikkstudenter fra UiO, som sammen studerte organisasjonslæring og 

ledelse, utviklet et ønske om at deres kunnskap skulle bli brukt til noe annet enn å bli vurdert 

av deres professorer. I 2003 kom ideen om bedriften Lent. I 2009 ble Lent slått sammen med 

en annen bedrift kalt Sareptas. Sareptas var begeistret for medvirkningsarbeid som PLA 

(Participatory learning and action), aksjonsforskning og LØFT (Løsningsfokusert 

tilnærming). De var i tillegg svært interessert i å lære mer om Appreciative Inquiry og den 

styrkebaserte tilnærmingen, og deres nysgjerrighet har bidratt til at dette feltet har kommet 
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mer frem. En ting som det ble lagt merke til ved Sareptas var at de var gode på prosessene de 

ledet, noe som resulterte i mer håp, kreativitet, gode relasjoner og resultater. Sareptas 

interesse for verdsettende undersøkelser, positiv psykologi og Appreciative Inquiry bidro til å 

finne flere måter å lede gode prosesser, samt det å få folk til å bli involvert og delta. I år 2011 

startet Lent et samarbeid med bedriften Future Fields, og to år senere ble de to bedriftene slått 

sammen. Future Fields var et firma som hadde blitt inspirert av ideer fra skolen. De ønsket å 

skape nye muligheter gjennom å finne nye allierte, og etablere samarbeid med det formål å 

kunne utrette noe godt for verden. Future Fields på sin side bisto Lent med kreative og 

deltakende metoder, som de blant annet hadde fått fra Tjenestedesign og Design Thinking, 

samt personlig og organisatorisk utviklingsarbeid (Lent, u.å.). 

 

2.2 Lent i dag 

I dag er Lent et lite kurs- og konsulentselskap bestående av ca. 13 ansatte som både er 

pedagoger, sosiologer, psykologer og kaospiloter (Lent, u.å.). I bedriften Lent finnes det 

ingen avdelinger med tilhørende oppgaver, men arbeidet fordeles likt mellom medarbeiderne 

etter evne og kapasitet (Praksis i Lent, 2019). I hovedsak tilbyr Lent kurs/opplæring, 

veiledning, lederutviklingsprogram, og annen tilrettelegging for læring og samskaping, både 

på norsk og på engelsk. Disse kurs- og konsulenttjenestene blir ifølge Lent tilpasset og 

utviklet etter behov fra deres nye og faste kunder og samarbeidspartnere, og kjennetegnes for 

deres høye grad av deltakerinvolvering som er praktisk og teoretisk forankret i Lent sin brede 

kompetanse og lange erfaring. På hjemmesiden til Lent kan du finne en rekke forskjellige 

kurs som Lent driver, blant annet et kurs om presentasjonsteknikk, et kursholderkurs, et 

lederutviklingsprogram, et prosesslederstudium og mye mer (Lent, u.å.).  

 

Lents primære målgruppe er per i dag alle som driver en form for ledelse (Lent, u.å.). Det kan 

være ledere, mellomledere, prosjektledere og rådgivere fra både privat, statlig, kommunal og 

frivillig sektor. Når det kommer til hvilke kunder Lent har, varierer dette veldig. Det kan være 

alt fra enkeltindivider til større grupper, og fra små bedrifter til større bedrifter. Det kan 

komme folk fra en bestemt kommune eller fra forskjellige kommuner, og det kan komme folk 

fra en bestemt bedrift eller fra flere forskjellige bedrifter. I noen tilfeller kommer det hele 

bedrifter med ulike yrkestitler. I andre tilfeller kommer det mindre grupper med de samme 

yrkestitlene. Hvem som kommer på kursene kommer an på om dette er noe som har blitt 
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arrangert fra bedriften eller kommunens side, eller om man har dratt alene eller sammen på 

eget initiativ (Praksis i Lent, 2019). 

 

Selv om flere av Lents kurs og konsulenttjenester er ferdigetablerte maler, er Lent svært 

opptatt av å tilpasse sitt arbeid ut ifra hvert enkelt oppdrag der det er mulig, da de hevder at 

ingen arbeidsplass eller prosess vil være helt lik. Lent ser det som viktig at de, sammen med 

kunden, kommer frem til hva som er hensikt og mål med arbeidet allerede i startfasen. På 

denne måten mener Lent de kan sette retning på prosessen og lete frem de gode og viktige 

spørsmålene som vil utfordre kundens tankegang. Lent er opptatt av å ha god kunnskap om 

hvilke interessenter som skal delta i prosessen, og generelt hvem den vil berøre. Dette skal 

hjelpe Lent å finne verktøy og metoder som kan være nyttige å bruke i prosessen. Et 

kollektivt fokus på å anerkjenne og fokusere på individers og organisasjoners styrker, mener 

Lent skal gi kunden innovative resultater. Lent er derfor svært opptatt av at alle stemmer skal 

bli hørt, anerkjent og tatt med i utviklingsprosessen. Lent mener selv at gode løsninger for 

fremtiden skjer i fellesskap, der alle kan bidra med det de kan best. For å lede slike fellesskap 

hevder de at det kreves at ledere og medarbeidere har en viss kompetanse innen 

prosessledelse og styrkebasert utviklingsarbeid (Lent, u.å.). 

 

Lents visjon er å bidra til varmere organisasjoner og samfunn, der hver enkelt kan bidra med 

det de kan sammen med andre. De hevder videre at denne visjonen alltid vil være i endring 

(Lent, u.å.). Når det kommer til hvilke verdier Lent har, har de ramset opp fem. Den første 

handler om et ønske om å få andre til å skinne. De skriver videre at de selv lykkes når deres 

samarbeidspartnere, kunder og kolleger lykkes. Lent er og opptatt av relasjonell skapervilje. 

De ønsker at skillet mellom dem og andre skal oppheves, slik at de kan jobbe tett med andre 

individer i likeverdige relasjoner. Lent ønsker i tillegg en åpen nysgjerrighet. Målet er at Lent 

gjennom åpenhet og anerkjennende nysgjerrighet, sammen kan utvikle nye og bedre 

praksiser. Nest sist finner vi ordet raushet, der Lent ønsker å være åpne om sin kunnskap og 

erfaring. Helt til sist skriver Lent at det er viktig med skikkelighet, fordi de ønsker å opptre på 

en profesjonell måte som bidrar til trygghet og tillit (Lent, u.å.). 

 

2.3 Lents teoretiske utvikling 

I dag regner Lent seg selv for å være Norges største fagmiljø innen prosessledelse og 

styrkebasert utviklingsarbeid. Deres mål er å være i takt med samfunnets kompleksitet og 
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krav til læring, utvikling og innovasjon. Ettersom Lent har vokst og fått flere ansatte, og i og 

med at de har inkludert fokuset på prosessledelse, har det teoretiske grunnlaget de siste årene 

blitt mer utvidet. Her har Sareptas og Future Fields spilt en viktig rolle. Samtidig hevder Lent 

at pedagogikken og dens støttefag fortsatt står sentralt, med referanse til en rekke teoretikere 

som Paolo Freire (De undertryktes pedagogikk), Martin Buber (Jeg og Du), Otto Friedrich 

Bollnow (Møtets pedagogikk), Emmanuel Levinas (Ansiktets etikk), Knud Eilert Løgstrup 

(Den etiske fordring) og Hans Skjervheim (Deltaker og tilskuer), som er viktige i måten Lent 

legger opp diskusjoner og gir retning i etisk refleksjon på. I tillegg til den mer filosofisk 

orienterte pedagogikken har de også en tydelig praktisk-psykologisk/pedagogisk vinkling med 

referanse til Albert Bandura (Mestringstro), Edward L. Deci og Richard M. Ryan (Self 

Determination Theory), Bjarne Bjørndal og Sigmund Lieberg (Didaktisk relasjonsmodell), 

Gunnar Handal og Per Lauvås (Praksistrekanten), Erling Lars Dale (Kompetansenivå 1-2-3), 

Roald Nygaard (Aktør og brikke) og Marshall Rosenberg (Empatisk kommunikasjon). Til 

sammen utgjør dette kildegrunnlaget et viktig fundament for å skape rammer for prinsipielle 

diskusjoner, og samtidig ha fokus på praktisk orienterte råd (Lent, u.å.). 

 

Lent har i dag et sett med faste teorier som de trekker fra for å finne de rette metodene og 

forklaringsmodellene som kan bidra til samskaping og involvering når de skal drive 

organisasjonsutvikling og prosessledelse. Disse teoriene representerer det Lent kaller sitt 

teoretiske grunnlag som overordnet sett består av: Systemisk teori, sosialkonstruktivistisk 

grunntenkning (hos Lent kalt sosialkonstruksjonisme), positiv psykologi og Appreciative 

Inquiry (Lent, u.å.). Teoriene blir brukt av Lent i store kurssammenhenger, så vel som i de 

mindre og mer uformelle settingene. Eksempelvis i et vanlig mandagsmøte med de ansatte 

(Praksis i Lent, 2019). Jeg vil i de følgende avsnittene gjøre kort rede for teoriene. 

 

2.3.1 Systemteori 

Det systemiske feltet eller systemteori er et av feltene som har vært med på å forme og 

inspirere det teoretiske grunnlaget til Lent, og er et felt som vi ofte finner grunntanker fra i 

bøker om prosessledelse, fasilitering, møteledelse og workshop-ledelse (Tanggaard, 2016). 

Innen systemteori er det vanlig å se deltakere i en prosess, en organisasjon eller et team som 

et lukket system, der deltakerne er i gjensidig påvirkning (Bateson, 1973, ref. i 

Prosesslederboka, 2016, s. 74). Som leder av en prosess kan man påvirke deltakernes 

interaksjon, som videre påvirker hvordan deltakerne tilegner seg eller skaper ny kunnskap. 
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Hvordan lederen påvirker deltakernes interaksjon kan sies å være en forskjell som bidrar til en 

forskjell (Bateson, 1973, ref. i Prosesslederboka, 2016, s. 74). For å forstå et helt system vil 

man se på relasjonene mellom personene og ikke enkeltindividene i seg selv; for å forstå et 

system må man se på helheten av disse relasjonene (Bateson, 1973, ref. i Prosesslederboka, 

2016, s. 74). Menneskelig samhandling består av flere avgjørende faktorer enn en enkel årsak-

virkning-modell. Her må vi løfte blikket fra individene og enkeltdelene, til relasjonene og 

helheten (Tanggaard, 2016). 

 

Det Lent har valgt å ta med seg fra det systemiske feltet er måten man velger å ta 

utgangspunkt i helheten, i stedet for enkeltdelene av en organisasjon, når man skal jobbe med 

endringer og skape resultater. Alt henger sammen og blir gjensidig påvirket av hverandre. Fra 

det systemiske feltet tar Lent også med seg gode begreper og metoder for å se det relasjonelle 

bildet (Lent, u.å.). 

 

2.3.2 Sosialkonstruksjonisme 

I Sosialkonstruksjonismen er man opptatt av at ingenting kan regnes for å være universelt 

eller gitt utenfra, og at det ikke finnes noe som i seg selv kan regnes som en sannhet 

(Tanggaard, 2016). Her dannes kunnskap og mening i fellesskap, og et begrep, en teori eller 

en «sannhet» får først mening i det det tas i bruk i et sosialt system. Eksempelvis i en 

organisasjon eller en kultur. Sosialkonstruksjonisme handler om at vi i sosiale systemer 

tillegger vår verden begreper som for de ulike systemene kan gis ulik mening (Tanggaard, 

2016). Hvilke assosiasjoner og hvilken verdi et begrep har for en organisasjon, vil kunne være 

forskjellig fra en annen. Hvordan vi bruker språket, sier hva som er virkelighet for oss 

(Tanggaard, 2016). Dette betyr at vi, gjennom de ordene og spørsmålene vi stiller, er med på å 

bestemme hvordan vi ser på verden. Ord kan sies å være representasjoner av virkeligheten. De 

ordene vi selv velger å bruke skaper virkeligheter. De er med på å forme det som er rundt oss, 

hvordan ting blir sett på (Tanggaard, 2016).  

 

I tillegg til at måten vi ser på vår verden ikke er fastlåst, går man i sosialkonstruksjonismen 

bort ifra å se på selvet og identitet som noe som er fast. Her ser man identitet som noe 

relasjonelt betinget (Tanggaard, 2016). Det sies blant annet at uten relasjonene til andre, vil 

det ikke være riktig å snakke om identitet. Her er det relasjonene som påvirker identiteten, og 

identitet vil derfor være noe som er i kontinuerlig forandring. Identitet er noe som formes etter 
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de ulike relasjonene vi er i kontakt med, enten det er for å tilpasse oss eller å påvirke 

omgivelsene (Tanggaard, 2016). De ulike relasjonene vi har vil samtidig kunne tildele vår 

identitet ulike beskrivelser etter de ulike omgivelsene/kontekstene. Hvordan en posisjonerer 

seg i enkelte settinger avhenger derfor av en selv, men og hvordan relasjonene rundt gir rom 

for at du kan være delaktig (Tanggaard, 2016). 

 

Sosialkonstruksjonismen, slik som Lent beskriver den, skal hjelpe en å se språkets funksjon i 

å skape virkeligheter. Denne forståelsen av språket som en funksjon er noe Lent har valgt å ta 

med seg. I Lents prosessledelse er de opptatt av å hjelpe deltakerne til å finne eller skape ord 

som gjør det mulig å lage konstruktive beskrivelser av det de ønsker å oppnå (Lent, u.å.). 

 

2.3.3 Positiv psykologi 

Prosesslederboka definerer positiv psykologi som det vitenskapelige studiet av optimal 

menneskelig funksjonsevne (Biswas-Diener, 2010, ref. i Prosesslederboka, 2016, s. 64). 

Andre praktikere innen feltet kaller positiv psykologi for en metode som bidrar til trivsel og 

det å fungere optimalt som menneske (Biswas-Diener, 2010, ref. i Prosesslederboka, 2016, s. 

64). Kort sagt kan positiv psykologi sies å handle om å finne ut hva som gjør at mennesker 

fungerer på sitt beste. Martin Seligman (2011, ref. i Prosesslederboka, 2016, s. 66), den 

positive psykologiens grunnlegger, har gjennom sine studier kommet frem til fem forhold 

som bidrar til nettopp dette. For å være på sitt mest optimale må mennesket ha oppnådd en 

tilstedeværelse av positive følelser, et engasjement som vil si at en er oppslukt i noe og 

opplever en følelse av flyt, gode menneskelige relasjoner, mening med det en gjør og til slutt 

fullføring, som vil si at man klarer å gjennomføre og mestre noe. I følge Martin Seligman 

(2011, ref. i Prosesslederboka, 2016, s. 66) vil de menneskene som jobber for å oppnå disse 

fem forholdene være mer produktive på jobb, bli flinkere til å balansere mellom jobb og fritid, 

være mindre sykemeldt osv. Alle disse fem forholdene vil kunne være nyttige når man skal 

drive prosessledelse, for å bidra til gode gruppeprosesser mellom mennesker (Tanggaar, 

2016). 

 

I følge Lent beskriver positiv psykologi hva som gir optimal menneskelig funksjonsevne, og 

hvilke forutsetninger som bidrar til det. I tillegg skal forskning innen positiv psykologi kunne 

underbygge hvordan positive emosjoner påvirker blant annet læring, kreativitet og 

produksjonsevne. Dette hevder Lent er viktig kunnskap for å lede prosesser (Lent, u.å.). 
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2.3.4 Appreciative Inquiry 

Appreciative inquiry, heretter kalt AI, er en type aksjonsforskning som i den senere tid har 

fått mye oppmerksomhet når det kommer til organisasjonsutvikling (Tanggaard, 2016). AI er 

en form for organisasjonsutviklingsarbeid som retter sitt fokus på det som fungerer aller best, 

og tar lærdom av dette ved å bygge opp under menneskers og organisasjoners styrker. AI har 

hentet mye av sin inspirasjon fra de tre nevnte feltene sosialkonstruktivisme, systemteori og 

positiv psykologi. AI har i tillegg gitt en del inspirasjon tilbake til dem (Tanggaard, 2016). I 

de siste årene har AI blitt en stor del av organisasjonsutviklingsfeltet, og dette kan skyldes at 

den har bidratt raskere til ønskede organisasjonsendringer til forskjell fra de mer 

problemorienterte tilnærmingene (Watkins, Mohr, Kelly, 2011, ref. i Prosesslederboka, 2016, 

s. 157). Cooperrider (1995, ref. i Prosesslederboka, 2016, s. 159), opphavspersonen til AI, 

hevder at målet for utviklingsarbeid i organisasjoner ikke bør være å løse problemer, men å 

utløse organisasjonens største potensial. Dette vil si å skape begeistring og entusiasme blant 

medarbeiderne, oppnå gode resultater og det å forme et samfunn som vi trives med å være en 

del av. Som en tilnærmingsmåte til personlig utvikling og endringer i organisasjoner mener 

AI at spørsmål som leder til samtaler om styrker, suksesser, verdier, håp og drømmer bidrar 

til endring (Tanggaard, 2016). På engelsk har bokstaven A (Appreciate) i AI to betydninger; 

det å anerkjenne eller verdsette, og det å få noe til å øke i verdi. Bokstaven I (Inquiry) står 

videre for; å undersøke, spørre eller forske, og dette skal gjerne gjøres med en åpen holdning 

(Tanggaard, 2016). 

 

Appreciative Inquiry er et fagfelt som har blitt av høy interesse innen 

organisasjonsutviklingsfeltet de seneste årene, også for Lent (Lent, u.å.). I AI er man opptatt 

av å finne ut og lære om de tingene man gjør bra, for så å få ideer til hva teamet eller 

organisasjonen videre kan skape. AI regnes som en egnet framgangsmåte for å bygge gode 

relasjoner samtidig som man jobber for å skape gode resultater. Denne tosidigheten med AI 

som metode, er i følge Lent, noe de opplever som viktig når bedrifter ønsker å gå inn i 

prosessarbeid (Lent, u.å.). Lent snakker om AI som om den er en del av deres teoretiske 

grunnlag, men strengt tatt er AI mer en tilnærming eller en metode / et verktøy, som i stor 

grad bygger på viktige elementer hentet fra positiv psykologi. 
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2.4 Prosesslederstudiet og Prosesslederboka 

Som nevnt innledningsvis i dette kapitlet fortalte jeg om at dette teoretiske grunnlaget, jeg nå 

nettopp har gjort rede for, er en del av Prosesslederboka. Jeg vil nå til slutt gi en beskrivelse 

av Prosesslederstudiet og Prosesslederboka, og si litt om hvilken plass disse har i Lent sin 

virksomhet. 

 

Et av de kursene som Lent stadig arrangerer i løpet av et år er Prosesslederstudiet. For meg 

fremstår dette kurset som «kjernen» av bedriften. Det er et kurs de får mange kunder til, og et 

kurs de bruker veldig mye ressurser på. I motsetning til de andre kursene Lent arrangerer har 

Prosesslederstudiet en egen «fane» i menylinjen på hjemmesiden til Lent. Prosesslederstudiet 

er kort fortalt et kurs om prosessledelse, en type kunnskap som Lent hevder kan være nyttig 

for ledere, mellomledere, prosjektledere og rådgivere uavhengig om de er i privat, statlig, 

kommunal eller i frivillig sektor. Kurset varer i tilsammen 7 dager som er fordelt på tre 

samlinger, og det er anbefalt at det kommer minst 2 personer fra samme bedrift for best 

læringseffekt. Gjennom teori, modeller, praktiske eksempler og konkrete metoder hevder Lent 

at vi gjennom Prosesslederstudiet vil lære å skape engasjement, samskaping og aktiv 

deltakelse i våre møter, prosjekter og prosesser. En slik tilegnet kunnskap om prosessledelse 

vil videre kunne fungere som et redskap når vi skal drive endring, utvikling og innovasjon 

internt i egen organisasjon (Lent, u.å.). 

 

I tillegg til å lede Prosesslederstudiet har en av medarbeiderne i Lent, med hjelp fra fler, 

skrevet en tilhørende bok til kurset. Boka skal fungere som en samling av Lent sin kunnskap 

om prosessledelse, med informasjon rundt deres teorigrunnlag, samt vedlagte metoder og 

verktøy (Tanggaard, 2016). Dette er en bok Lent støtter seg på i Prosesslederstudiet, men er 

og laget for at kursdeltakere og andre interessenter kan ta nytte av den ved behov. Boka har 

som hensikt å hjelpe og støtte mennesker som skal lede ulike prosesser, uavhengig om de har 

deltatt på Lents prosesslederkurs (Tanggaard, 2016). Den er skrevet med et ønske om å endre 

praksis. De ønsker at flere prosesser og møter i arbeidslivet skal være livgivende, 

meningsfylte og effektive. Forfatteren av boka har selv ledet og deltatt i prosesser som, ifølge 

han selv har ført til begeistring, gode resultater, tettere bånd og fellesskap. Målet med 

Prosesslederboka har for forfatteren vært å samle all den kunnskap Lent har om 

prosessledelse, slik at de og andre kan drive flere slike såkalte vellykkede prosesser 

(Tanggaard, 2016). I følge forfatteren inneholder boka informasjon om hvordan man kan 
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strukturere menneskelig samhandling, Selv om boka kun er skrevet av en av grunnleggerne i 

Lent, Pål Tanggaard, er det flere av de andre medarbeiderne som har bidratt i prosessen med 

innspill, verktøy og metoder (Tanggaard, 2016). Slik jeg oppfatter det kan denne boka sees på 

som en forlengelse av Lents teori og praksis (Praksis i Lent, 2019). Av denne grunn har jeg 

valgt å bruke den som mitt analysemateriale.  
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3 Teori 

Jeg har tidligere nevnt at Lent er inspirert av tanker og ideer hentet fra coachingfeltet. 

Coaching bygger på et perspektiv, et syn på individet, som jeg mener er viktig for Lent sin 

virksomhet. I dette kapittelet skal jeg danne meg en formening om hva dette «synet på 

individet» er, og ut fra dette ende med en begrepsdefinisjon som kan anvendes i min analyse 

av Lents tekster. Formålet med denne teoretiske gjennomgangen av coachingfeltet, er å 

etablere et klarere begrepsmessig fokus rettet mot det jeg ønsker å undersøke. Jeg skal 

diskutere meg frem til den tilnærmingen innen coaching, som jeg mener står nærmest Lent sitt 

eget virksomhetsperspektiv. Den tilnærmingen jeg ender opp med skal kunne gi meg et 

begrep som jeg kan bruke analytisk, og som jeg kan operasjonalisere coachingfeltets syn på 

individet med. Det vil si at jeg samler coachingfeltets syn på individet under ett begrep som er 

funksjonelt å bruke for å foreta min analyse. Begrepet vil fungere som en søkekategori i 

gjennomgangen av mitt datamateriale.  

 

Coaching har i stor grad utviklet seg basert på menneskers diskusjoner og debatter omkring 

hva coaching er, og hvorfor og hvordan man driver denne type veiledning (Gjerde, 2010). De 

største diskusjonene i dag tar for seg det overordnede formålet med coaching, betydningen av 

relasjonen og hvilken metodisk tilnærming som passer best og er mest effektiv. I de følgende 

avsnittene skal jeg ta for meg hva coaching er, hvor coaching kommer fra, hvilken utvikling 

coaching har hatt, og videre hvilken coachingtilnærming som kan bistå meg til å besvare min 

problemstilling. 

 

3.1 Hva er coaching? 

Coaching kan defineres som en prosess for å frigjøre og utvikle individers potensiale (Berg & 

Ribe, 2013). Coaching går ut på at man hjelper individet fra nåværende situasjon til ønsket 

mål (Berg & Ribe, 2013). Målet representerer det livet individet ønsker å leve, og kan gjelde 

for både jobb og for det private. Coaching består av en systematisk framgangsmåte som skritt 

for skritt skal gjøre det tydeligere hvor man er, hvor man vil være, hvordan man skal komme 

seg dit, og eventuelt hva som hindrer eller vil hindre en i å oppnå dette. Målet med coaching 

er at man skal bli bevisst sin egen situasjon, og gjennom dette kunne sette seg mål og finne 

mulige strategier for å nå disse (Berg & Ribe, 2013). Coachingmetoden består i hovedsak av å 

stille tre konkrete spørsmål: - Hvor er du? Hva vil du? Hvordan skal du komme dit? Coaching 



 16 

har til hensikt å utvikle individets tanker og atferd, samt positive følelser slik at individet kan 

nå sine personlige eller organisasjonsmessige mål (Berg & Ribe, 2013).  

 

Coaching er ingen en objektiv vitenskap der det finnes noen konkrete svar på hvordan 

utfordringer skal løses (Berg & Ribe, 2013). Coaching er en fortolkningsvitenskap der man 

prøver å sette seg inn i situasjoner, avklarer mål og utvikler løsninger trinnvis. Den kan 

betegnes som et samarbeid mellom to personer der begge parter er aktive aktører som 

kontinuerlig lærer av prosessen. Individet representerer personen som søker hjelp, og coachen 

er den som skal hjelpe individet i denne prosessen (Berg & Ribe, 2013). Prosessen må 

tilpasses individets mål og ressurser samt situasjonene individet er i. Coachens oppgave er 

ikke å lære individet noe, men å møte individet der hvor det er, og hjelpe det på veien mot å 

finne sine egne svar og sin balanse (Berg & Ribe, 2013). Uavhengig av om det er individer, 

team eller organisasjoner som blir coachet, så er det opp til de selv å finne ut hva som er 

ønsket situasjon, og videre skal de prøve å realisere disse ønskene. Coachen er bare med for å 

sette i gang denne prosessen. En coach skal ikke gi noen konkrete svar, men de kan lytte, 

stille spørsmål, støtte og utfordre individet til å nå sine mål. Dette regnes som kjernen i 

coaching (Berg & Ribe, 2013). Coaching kan på denne måten sies å være en læreprosess der 

individet blir hjulpet og utfordret for å nå sine mål, noe som betyr at individet må være særs 

innstilt på at dette kan innebære at han/hun må endre tenke- og væremåte (Berg & Ribe, 

2013).  

 

Gjennom coaching blir individet hjulpet mot en læringsorientert tenkemåte (Dweck, 2006, 

ref. i Coaching, 2013, s. 18). I en læringsorientert tenkemåte tror man på at alle individer kan 

utvikle seg og vokse og leve i en kontinuerlig læringsprosess (Gjerde, 2010). Coachens 

oppgave er å legge til rette for slik læring (Gjerde, 2010). Coachen skal på ingen måte styre 

prosessen, men hjelpe individet i ønsket retning (Berg & Ribe, 2013). Individet skal støttes og 

utfordres til å tenke nytt om egen situasjon, definere mål og teste ut nye metoder og verktøy. 

Det skal lære om sin egen tenkemåte og atferd, for å oppnå resultater og mål (Berg & Ribe, 

2013). En slik prosess krever et godt samspill mellom coach og individet, men individet skal 

hele veien stå fritt til å ta sine egne valg. Dersom coachingen er vellykket kan prosessen i 

beste fall bedre individets prestasjoner og hverdag betraktelig (Berg & Ribe, 2013). 
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3.2 Positiv psykologi 

Siden jeg i dette kapittelet skal ta for meg coaching og coachingens syn på individet, er det 

interessant å finne ut mer om coaching og hvor coaching kommer fra. Et viktig utgangspunkt 

i den sammenheng er positiv psykologi, som på mange måter har vært den fremste 

inspirasjonskilden og utgangspunktet for utviklingen av coaching (Berg & Ribe, 2013). Av 

denne grunn er det relevant å se litt nærmere på positiv psykologi, og dens opprinnelse. 

 

Positiv psykologi bygger på et menneskesyn der individet har store ressurser. Innen positiv 

psykologi er utgangspunktet en «overskuddsmodell», heller enn en «mangelmodell» (Berg & 

Ribe, 2013). Man har fokus på å identifisere de styrker, ressurser og muligheter som 

mennesker har, og tilrettelegge for å videreutvikle disse (Gjerde, 2010). Den positive 

psykologien ble opprettet med et ønske om å gå bort ifra psykologiens tidligere fokus på å 

behandle de psykisk psyke (Gjerde, 2010). Martin Seligman er som nevnt den positive 

psykologiens grunnlegger (Gjerde, 2010). Han hevdet at psykologiens sterke fokus på å 

behandle mennesker, hadde hindret dem i å forske på hva som ellers gjorde at folk hadde det 

bra. Seligman påstod at det gode liv kunne oppleves like ekte og virkelig som det vonde, og at 

det derfor var merkelig at vi ikke hadde gitt det lik oppmerksomhet (Gjerde, 2010).  

 

Seligman ønsket å bidra til å bygge en psykologisk vitenskap som omhandlet de beste sidene 

ved tilværelsen (Seligman, 2007, ref. i Coaching. Hva – Hvorfor – Hvordan, 2010, s. 75). I 

stedet for å undersøke hvorfor enkelte hadde det så vanskelig og hvordan vi kunne reparere 

dette, skulle vi studere hvorfor enkelte hadde det så bra og bygge videre på det (Cappelen 

Damm AS, u.å.). På denne måten kunne vi lære oss å forstå menneskelig fungering og det å 

bygge opp menneskelig styrke (Spilde, 2008). Gjennom sine studier kom Seligman frem til, at 

vi ved å fokusere på våre egne styrker, kunne oppleve både mening, lykke og tilfredstillelse 

med livet (Seligman, 2009). I dag kan positiv psykologi regnes som det vitenskapelige studiet 

av optimal menneskelig funksjonsevne (Gjerde, 2010).  

 

3.3 Et positivt menneskesyn 

I likhet med positiv psykologi, bygger coaching på et positivt menneskesyn. Hvert individ er 

unikt, og er utstyrt med visse styrker/egenskaper som det har et behov for å utnytte (Gjerde, 

2010). Coaching er i så måte en prosess for å frigjøre og utvikle dette potensialet, hvor målet 

er å få ut det beste i mennesket. Dette betyr at coachingen ønsker å hjelpe individet på å alle 
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plan, både når det gjelder jobb og det private (Gjerde, 2010). I coaching betraktes mennesket 

som ressurssterkt og helt, noe som betyr at man i coaching tror på at mennesket allerede er 

utstyrt med visse egenskaper for å takle livets utfordringer og utvikle seg (Gjerde, 2010). 

Coaching handler om å legge til rette for individets selvutvikling. Individet skal støttes 

gjennom en prosess, hvor målet er at individet skal få mulighet til å realisere sine evner og 

muligheter (selvrealisering). Coachens oppgave er å hjelpe individet til å finne dette i seg 

selv, og bygge videre på det (Gjerde, 2010).  

 

All form for coaching, inneholder et menneskesyn og noen bestemte holdninger (Gjerde, 

2010). Selv om disse ikke nødvendigvis uttrykkes eksplisitt, vil de påvirke hvordan coachen 

møter individet, samt hvilken relasjon de bygger, hva coach gjør seg merke ved med 

individets utvikling, og hvilke metoder coach velger å bruke i prosessen (Gjerde, 2010). Som 

nevnt bygger coaching på et positivt menneskesyn, og i dette synet ligger det noen konkrete 

tanker om hva som inngår i coachens hjelperrolle. Coaching har her blitt inspirert av Carl 

Rogers (psykoterapeut og grunnleggeren av klientsentrert terapi) menneskesyn. Han hadde 

stor tiltro til menneskets evne til endring, og mente derfor at vi skulle gi ansvaret over på dem 

(Gjerde, 2010). Denne tankegangen har coachingen bygget videre på.  

 

På grunn av at man coaching tror på menneskets evne til å håndtere ulike situasjoner, skal 

man i stedet for å gi individet mange råd, heller prøve å tilrettelegge for at individet kan drive 

egenrefleksjon. Nettopp fordi coaching handler om å innta en slik hjelperrolle, ser man det 

som svært viktig hvordan man nettopp er i møte med dette individet (Gjerde, 2010). Empati 

blir derfor regnet som en av kjerneferdighetene i samspillet mellom coach og individet. 

Empati kan defineres som den bevisste evnen man har til å forstå, og sette seg inn i, et annet 

individs tankeverden og situasjon (Gjerde, 2010). 

 

3.4 Coachingens utvikling 

Siden 1980-årene har vi sett en stor oppblomstring av ulike coachingmetoder innen 

organisasjonslivet. Tradisjonelt ble coaching brukt i idretten i den hensikt å påvirke utøverens 

tankesett og atferd i konkurransesammenheng (Gjerde, 2010). Til å begynne med fulgte 

coachingen en behavioristisk tankegang, der belønning og straff ble brukt for å visualisere 

ønsket atferd. Denne tankegangen bestod av en ordre- kontrolltenkning. Etterhvert ble 

coachingen videreutviklet i en mer i humanistisk retning, der ønsket atferd kunne oppnås av 
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individet selv, gjennom endret tenkemåte. Coachen fikk dermed en helt annen rolle enn før. 

Nå var det individet som hadde kontrollen og coach skulle bare bistå individet med verktøy 

(Gjerde, 2010). 

 

Coaching kan grovt sett deles inn i to retninger: «De som hevder at coaching er alt man gjør 

for å frigjøre potensial, og de som hevder at coaching ikke er et samlebegrep, men én distinkt 

måte å gjøre dette på bestående av et særskilt tankesett og metodisk tilnærming» (Gjerde, 

2010, s. 24). Helt siden 90-tallet, og fram til i dag, vil de fleste definere coaching som 

sistnevnte. Denne definisjonen inneholder en endring i hva som ser ut til å være coachens 

oppgave. Tidligere har man drevet coaching gjennom instruksjon og undervisning, men 

utover 90-tallet utviklet det seg en enighet om at coaching var en «ikke-instruerende» form 

for tilrettelegging (Gjerde, 2010). På 2000-tallet har man blitt tydeligere i sine definisjoner av 

den ikke-instruerende tilnærmingen, spesielt med tanke på hva denne innebærer for 

coachingprosessen.  

 

Til tross for en stor enighet om en ikke-instruerende tilnærming, har det likevel utviklet seg 

flere nyanser av denne såkalte tilnærming (Gjerde, 2010). I tillegg er det noen 

coachingtilnærminger som med tiden har utviklet seg til å bli delvis instruerende. I dag vil 

graden av instruksjon variere avhengig av hvilken coachingtilnærming det er snakk om. 

Sammenligner man coaching med beslektede roller som for eksempel rådgivning, vil 

coaching helle mot å være mer ikke-instruerende enn instruerende i formen (Gjerde, 2010).  

 

Det hersker fortsatt stor uenighet og forvirring om hva coaching egentlig innebærer (Gjerde, 

2010). En grunn til at det ikke finnes et entydig svar på dette, er fordi hver 

coachingtilnærming operer ulikt. En måte å løse denne uenigheten på, har derfor vært å 

benytte prefiks foran coaching for å skille mellom de mange ulike coachingtilnærmingene: 

Co-Active coaching, tranformasjons-coaching, prestasjons-coaching, løsningsfokusert 

coaching. Ved bruk av prefiks kan ingen coachingtilnærming nektes for å være coaching, 

fordi de representerer deres form for coaching (Gjerde, 2010). 

 

3.5 To retninger innen coaching 

Coaching kan sies å være et resultat av en eklektisk holdning (Gjerde, 2010). Dette betyr at 

coaching bruker elementer fra andre tradisjoner og teoretiske referanserammer, for å bygge 
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opp en formålstjenlig metode. Coaching har hentet inspirasjon fra andre fagfelt som 

pedagogikken, psykologien og filosofien, som på lik linje med coaching har vært opptatt av 

menneskers utvikling og kommunikasjon (Gjerde, 2010). Coaching plukker delelementer fra 

forskjellige retninger for å tilpasse coachingen individet. Dette betyr at coaching drives 

forskjellig, og at det vil være vanskelig å beskrive coaching som én konkret metode. 

Coaching opererer i stedet med flere ulike metoder, alt ut ifra hva som vil være mest 

hensiktsmessig for individet og den kontekst det skal coaches ut ifra (Gjerde, 2010). Coaching 

er et stort felt med mange ulike retninger. I denne oppgaven har jeg valgt å se nærmere på Co-

Active coaching og Executive coaching, som begge kan regnes for å være store 

coachingtilnærminger, men som har ulike formål og ulike syn på metode (Gjerde, 2010). 

 

3.5.1 Co-Active coaching 

Vi har nå sett hvordan coaching har utviklet seg fra å være instruerende, til å bli en ikke-

instruerende form for tilrettelegging. En slik form har blant annet blitt beskrevet som en 

«fingrene fra fatet»-tilnærming (Gjerde, 2010). The Coaches Training Institute (CTI) regnes 

for å være den sterkest voksende utdanningsskolen innen coaching (Kimsey-House, Kimsey-

House, Sandahl & Withworth, 2011). Deres form for coaching er bygget på en slik ikke-

instruerende form for coaching, og tilnærmingen deres kalles for Co-Active coaching (Gjerde, 

2010). I Co-Active coaching anses coachen som eksperten på prosessen, og ikke på 

innholdet/temaene i samtalene (Gjerde, 2010).  

 

I følge Stober og Grant (Stober & Grant, 2006, ref. i Coaching. Hva – Hvorfor – Hvordan, 

2010, s. 32) er valget om hvor instruerende en coach skal være, noe som skal bestemmes ut 

ifra hva som er best for den som blir coachet. Det de begrunner dette med er at coaching skal 

ta utgangspunkt i individets egne ressurser, erfaringer osv., men at individet av og til trenger 

mer enn at coach stiller gode spørsmål. Ut ifra en slik forståelse vil det være til hjelp at coach 

deler av sin innsikt med den som blir coachet, men at man raskt etterpå inntar en ikke-

instruerende form for coaching (Gjerde, 2010).  

 

I Co-Active coaching er ikke hensikten primært å øke effektiviteten eller oppnå mål (Gjerde, 

2010). Coaching handler her om å hjelpe individet til oppdagelse, bevissthet og til det å ta 

valg. I denne tilnærmingen støttes individet til å finne egne svar, mot og til å ta egne valg 

(Gjerde, 2010). I beskrivelsen av denne tilnærmingen kan vi se hvordan individet gis tillit til å 
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komme frem til egne svar for prosessen, nettopp fordi man tenker at det er individet som vet 

best hva det snakkes om, og som bestemmer hva som skal være formålet med prosessen. 

 

3.5.2 Executive coaching  

Executive coaching kan regnes for å være en egen avgrenset form for coaching (Kilburg, 

1996, ref. i Coaching. Hva – Hvorfor - Hvordan, 2010, s. 22), og blir ofte oversatt med ordet 

«leder coaching». Denne tilnærmingen til coaching må ikke forveksles med en coachende 

lederstil, der en leder bruker coaching som en del av sin lederrolle (Gjerde, 2010). Det som 

kjennetegner Executive coaching er blant annet: «En sterk prestasjons- og resultatorientering, 

en metodisk tilnærming som eksplisitt bygger på psykologi (spesielt behavioristisk og senere 

også løsningsfokusert), samt en videre tilnærming til prosessen der man tar i bruk mer en-til-

en-samtaler, som for eksempel observasjon, møter med andre, og tilbakemelding hentet fra 

over-/under-/sideordnet osv.» (Kampa-Kokesch & Anderson, 2001, ref. i Coaching. Hva – 

Hvorfor – Hvordan, 2010, s. 22).  

 

Det som ser ut til å være spesielt med denne type tilnærming til coaching er at det forventes at 

den som coacher, i tillegg til å ha innsikt i de metoder og verktøy som kreves for å drive 

prosessen, også må inneha en psykoanalytisk kunnskap, samt en forståelse og kunnskap om 

forretning, politiske temaer, administrasjon og ledelse (Gjerde, 2010). Slik jeg ser det må en 

coach innen denne tilnærmingen både inneha kunnskap om det det coaches om, i tillegg til 

coachingferdigheter. Fordi Executive coaching er en type ledercoaching der man coacher (gir 

råd til) ledere (Berg & Ribe, 2013), hevdes det at denne tilnærmingen til coaching krever mer 

innholdskompetanse av coachen (Gjerde, 2010). Cavanagh (Stober & Grant, 2006, ref. i 

Coaching. Hva – Hvorfor – Hvordan, 2010, s. 31) hevder blant annet at: «Coachen må ha 

ekspertkunnskap på menneskelig utvikling, for uten dette er han ikke annet enn en amatør 

med gode intensjoner». Han hevder videre at: «En overdrevet form for klientsentrert 

tilnærming som tar utgangspunkt i at fokuspersonen selv har svaret, er for enkel» (Stober & 

Grant, 2006, ref. i Coaching. Hva – Hvorfor – Hvordan, 2010, s. 31-32). I følge Cavanagh vil 

ikke løsningen komme fra fokuspersonen selv, fordi den ikke er i fokuspersonen. Slik jeg 

tolker det mener man i denne tilnærmingen til coaching, at grunnen til at en søker en coach er 

fordi man ikke har svaret selv. Selv om det ikke sies eksplisitt, så tolker jeg at denne 

retningen derfor har en delvis instruerende form i og med at det er coachen som sitter på 

kompetansen.  
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3.5.3 Sammenligning av de to coachingtilnærmingene 

Nå har jeg vært gjennom coaching som teori, og jeg har en antagelse om at Lent følger det 

samme positive menneskesynet som coaching bygger på. I det positive menneskesynet i 

coaching tror man på menneskets evne og rett til å håndtere ulike situasjoner, og man ønsker 

derfor å tilrettelegge for at individet kan ta beslutninger på egenhånd (Gjerde, 2010). Videre 

viser man at man har tillit til mennesket ved å gi kontrollen over til dem. En 

coachingtilnærming som sammenfaller bra med det positive menneskesynet er Co-Active 

coaching. En motsats til denne tankegangen vil være tilnærminger som mener at kontrollen 

bør være hos den som coacher, fordi det er den som vet best og sitter på «kunnskapen». I 

dette tilfellet gis ikke mennesket tillit på samme måte som i Co-Active coaching. Executive 

coaching er et eksempel på en tilnærming der kontrollen beholdes hos coachen. Executive 

coaching regnes for å være en helt egen retning i coaching (Gjerde, 2010). Tillitselementet er 

den tydeligste forskjellen mellom Co-Active coaching og Executive coaching. Tillit sier mye 

om relasjonen mellom coach og den som blir coachet. Graden av tillit sier noe om holdningen 

til mennesket.  

 

3.6 Operasjonalisering av ‘synet på individet’ i coaching 

Jeg har valgt å fokusere på Co-Active coaching, da denne tilnærmingen virker å sammenfalle 

med hvordan Lent praktiserer sin virksomhet. I Co-Active coaching gis individet kontrollen 

og ansvaret for utviklingen, og dette visualiserer at coach ser noe viktig i individet, og at det 

har en tillit til det. Tillit blir her forstått som et ønsket, eller foretrukket, alternativ til kontroll. 

Jeg har tidligere i oppgaven belyst hvordan det har foregått en diskusjon og utvikling innen 

coachingfeltet rundt temaet instruerende og ikke-instruerende form for coaching. Jeg kobler 

denne diskusjonen til grad av tillit mellom coach og den som blir coachet, samt grad av 

kontroll i favør av coach. Tillit er begrepet jeg vil operasjonalisere synet på individet i 

coaching med. Dette begrepet skal jeg bruke når jeg senere skal diskutere mine 

analyseresultater av Prosesslederboka opp mot coachingteori.  

 

3.7 Coaching i organisasjoner  

I sitt daglige virke jobber Lent med organisasjoner, og jeg har en antagelse om at Lent i dette 

arbeidet benytter seg av fagkunnskap hentet fra coachingfeltet. Forskning og litteratur på 



 23 

feltet, hva angår coaching innenfor organisasjonsutvikling, er her relevant å se litt nærmere 

på. Særs interessant er det å finne ut mer om hvorfor coaching benyttes i organisasjoner i dag.  

 

Ut ifra et organisasjonsutviklingsperspektiv er coaching blitt et stadig mer populært felt som 

organisasjoner og bedrifter er blitt oppmerksomme på, og et felt som de bruker både litt ad 

hoc, og i tilknytning til større omorganiseringer og/eller nedbanninger (Gjerde, 2010). Forsker 

Gro Ladgård (2008) har gjennomført en kvantitativ undersøkelse gjort på et representativt 

utvalg norske bedrifter og deres bruk av coaching (omfang og formål). Hun trekker frem fire 

typer formål som bedriftene oppgir (Gjerde, 2010, s. 34): 

 

• Utvikle ledere generelt i lederrollen 

• Utvikle kompetanse til å håndtere relasjoner til medarbeidere 

• Utvikle ferdigheter til konflikthåndtering og problemløsning 

• Utvikle og trene ledere i selv å coache sine medarbeidere – utvikle en coachende 

lederstil 

 

I følge Gjerde (2010) har coaching blitt et utbredt felt, der både bruken og etterspørselen av 

coaching har økt. Coaching brukes i dag på flere felt enn bare idretten. Innen ledelsesfaget ble 

coaching først tatt i bruk i år 1958 (Eggers & Clarck, 2000, ref. i Coaching, 2013, s. 57). Da 

ble det betraktet som et lederverktøy for å utvikle medarbeideres ferdigheter på jobb (Berg & 

Ribe, 2013). Til tross for en økning i bruken og etterspørselen av coaching, er det lite som er 

gjort for å dokumentere effekten av coaching. Vi vet svært lite om hvilken effekt og hvor 

effektivt coaching er, eller hvordan coachingen har effekt (Gjerde, 2010).  

 

En annen utfordring med coaching er at det ikke er en beskyttet tittel (Lauvås & Mathisen, 

2007). Med andre ord kan hvem som helst kalle seg en coach og drive coaching. Selv om det 

er mulig å sertifisere seg som coach gjennom ulike skoler, finnes det ingen regler som tilsier 

at tittelen krever en utdanning (Lauvås & Mathisen, 2007). Coaching er ingen profesjon, noe 

som betyr at coacher ikke er sertifisert på samme måte som for eksempel leger og 

fysioterapauter. Dette gjør at coaching kan fremstå som humbug, og at mennesker som søker 

hjelp hos en coach kan bli lurt til å bruke masse penger på noe som ikke har noen effekt. 

Coaching blir presentert på en slik måte at det gir en et inntrykk av at man vil kunne få et stort 
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personlig utbytte av å benytte seg av en coach, enten det gjelder privatlivet eller når det 

kommer til jobbsituasjonen (Lauvås & Mathisen, 2007). 

 

På grunn av manglende dokumentasjon på feltet blir det enda viktigere at jeg som forsker har 

en kritisk distanse til det jeg leser, fordi det som skrives i lite grad er underbygget av 

forskning, og fordi det fortsatt er mye som er uavklart. Det å ha kritisk distanse til det jeg 

leser, er noe som jeg også snakker om i neste kapittel hvor jeg tar for meg metoden jeg bruker 

i oppgaven.  
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4 Metode 

Inspirasjonen jeg fikk av å være i praksis hos Lent har blitt en naturlig inngang til min 

oppgave. Jeg vil i min analyse bruke de observasjonene og tankene jeg har gjort meg 

underveis og etter endt praksis til å se nærmere på Lent. Dette er da observasjoner som jeg har 

gjort meg mens jeg har vært til stede, uten den hensikt å skulle bruke dette til noe. Dette er 

uformelle observasjoner jeg har gjort mens jeg har vært i praksis. Muligens kan disse 

observasjonene hjelpe meg i å gå dypere inn i et utvalg av tekstmateriale Lent bruker og 

presenterer seg med. Det tekstmaterialet jeg har valgt å ta for meg er i hovedsak Lents 

prosesslederbok (Tanggaard, 2016), men jeg har også benyttet meg av Lents hjemmeside som 

bakgrunnsinformasjon (Lent, u.å.). Målet er at dette datamaterialet skal hjelpe meg å trekke ut 

essensiell informasjon om hvordan Lent driver sin praksis. Jeg vil ikke foreta meg noen nye 

observasjoner. I denne oppgaven har jeg valgt å bruke innholdsanalyse som metode. 

Innholdsanalyse er en type tekstanalyse, og jeg vil starte med å forklare hva tekstanalyse 

generelt går ut på. Deretter vil jeg gå videre inn på innholdsanalyse som teknikk og forklare 

hvordan jeg har gått frem i min analyse. 

 

4.1 Tekstanalyse 

I tekstanalyse betrakter man tekst som et datamateriale. Her kan data innhentes på ulike måter 

gjennom analyse av tekst, ved at vi tolker og filtrerer informasjonen fra teksten (Bratberg, 

2017). På denne måten kan vi få tilgang til informasjon som står utenfor det vi kan se eller 

sanse. Tekstanalyse er en systematisk framgangsmåte vi kan bruke for å trekke slutninger om 

for eksempel forfatterens ideer og intensjoner (Bratberg, 2017). De fleste samfunnsvitere 

bruker tekst som en del av sitt datamateriale, og innenfor dagens samfunnsvitenskap er det 

noen bestemte teknikker for tekstanalyse som er vanlige. Blant disse er diskursanalyse, 

idéanalyse, innholdsanalyse, retorisk analyse og kildregranskning (Bratberg, 2017). Hvor 

teknikkene kommer fra, hvilke forskningsspørsmål de egner seg for, og hvordan de stiller seg 

til begreper som tolkning, kausalitet og generalisering vil variere for de ulike teknikkene da 

de jobber på forskjellige måter (Bratberg, 2017). Den tekstanalyseteknikken jeg har valgt å 

benytte meg av er innholdsanalyse.  

 

Innholdsanalyse er en samfunnsvitenskapelig metode som brukes for å gjøre analyse av 

innholdet til tekster (Grønmo, 2019). Metoden kan forklares som en systematisk undersøkelse 
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og fortolkning av datamateriale (Fauskanger & Mosvold, 2014), og den anvendes for å trekke 

ut mening av tekstdata både kvalitativt og kvantitativt (Fauskanger & Mosvold, 2014). I 

kvantitativ innholdsanalyse er man som forsker opptatt av å klassifisere og telle ulike deler av 

teksten, for så å gjøre en systematisk analyse av delene, hele teksten eller av flere tekster hvis 

man ønsker det. I kvalitativ innholdsanalyse tar man ofte for seg et mindre utvalg av tekster 

eller tekstdeler for å gjøre en dypere analyse. Her er man mer opptatt av å forstå 

sammenhengen mellom de ulike elementene i teksten (Grønmo, 2019). Selv om det ofte 

gjøres et skille mellom kvantitativ og kvalitativ innholdsanalyse (Andresen, Rosland, Ryymin 

& Skålevåg, 2012), finnes det tilfeller hvor det er hensiktsmessig å kombinere metodene 

(mixed methods) for å bygge opp under forskningens kvalitet (Bryman, 2016).  

 

I Innholdsanalysen betrakter man tekst som noe som inneholder en mening. Tekstene er 

produsert av noen for å gi mening til noen andre, den er produsert for å ha en funksjon 

(Krippendorff, 2013. Det er dette innholdsanalysen ikke vil at vi skal overse eller gå glipp av. 

Når man leser tekst, bruker tekst i sosiale kontekster eller analyserer tekst, fungerer teksten 

som en metafor. Den symboliserer noe mer enn bare det vi leser ordrett. I innholdsanalyse 

trekker man slutninger fra tekst til kontekst (Krippendorff, 2013). Innholdsanalysen kan på 

denne måten gi oss ny innsikt, øke forskerens forståelse av bestemte fenomener og informere 

oss om praktiske handlinger (Krippendorff, 2013). Hva som i innholdsanalyse kan regnes som 

tekstdata er naturlig nok tekster, men og annen sekundærdata som kunstverk, bilder, kart, 

lyder, tegn, symboler og numeriske poster kan bli behandlet på samme måte som om det var 

en tekst.  

 

4.2 Innholdsanalysens utvikling i utdanningsforskning 

Innholdsanalysens utvikling kom som følge av et behov for å gjøre kvantitative analyser av 

tekstdata, men man har og i de seneste årene sett en økning i bruk av den kvalitative 

tilnærmingen til innholdsanalyse. I følge Krippendorff (2013) har vi gjort innholdsanalyser 

helt siden 1600-tallet, gjennom såkalte teologiske studier av avistekster, men de første 

veldokumenterte kvantitative analysene kom ikke før på 1700-tallet. I løpet av 1800- og 1900-

tallet økte bruken av kvantitative innholdsanalyser, men vi fortsatte å konsentrere oss om å 

gjøre analyser av avistekster. Det var ikke før etter 1970-tallet at den kvalitative tilnærmingen 

til innholdsanalyse ble spesielt interessant. Det var nå folk forstod at tekstanalyse kunne ha 

kvalitative aspekter i tillegg til de kvantitative (Krippendorff, 2013). 
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Hvis vi undersøker bruken av innholdsanalyse i nyere forskning publisert på norsk, hevder 

Fauskanger og Mosvold (2014) at vi vil oppdage at de fleste innholdsanalyser er gjort på 

tekster fra aviser og tidsskrifter som har å gjøre med medie- og politisk forskning. 

Innholdsanalyse har og blitt brukt i forbindelse med helseforskningen, men ikke i like stor 

grad som de ovennevnte. I utdanningsforskningen finnes det få tilfeller hvor metoden har blitt 

brukt (Fauskanger &Mosvold, 2014). I de tilfeller man har kommet over forskning, har ikke 

forskeren vært tydelig på framgangsmåten. Videre har det blitt undersøkt hvorvidt 

innholdsanalyse har blitt brukt eller nevnt i artikler som har blitt publisert i løpet av de siste 

åtte årgangene av Norsk Pedagogisk Tidsskrift. Resultatene viser at innholdsanalyse aldri har 

vært nevnt i hele fem av disse. Med unntak av år 2011 og 2012, må man gå helt tilbake til 

2005 for å finne en artikkel som omhandlet innholdsanalyse (Fauskanger & Mosvold, 2014). 

Funnene fra Norsk Pedagogisk Tidsskrift må ikke nødvendigvis bety at innholdsanalyse er 

helt fraværende i utdanningsforskningen, men det kan være at artikkelforfatterne har valgt å 

bruke andre begreper (Fauskanger & Mosvold, 2014) 

 

4.3 Kvalitativ innholdsanalyse 

I denne oppgaven har jeg valgt å gjøre kvalitativ innholdsanalyse, og har vært på utkikk etter 

en konkret framgangsmåte. Til tross for at det flere steder nevnes at det finnes spesialiserte 

prosedyrer for hvordan man benytter seg av metoden, har jeg bemerkningsverdig kommet 

over svært lite litteratur som beskriver nettopp dette. Det jeg derimot vet er at hensikten med 

innholdsanalyse er at man kan gi en konsentrert gjengivelse av innholdet i en tekst, enten det 

er gjennom deskriptiv statistikk som visualiserer mønstre i teksten eller gjennom analytiske 

beskrivelser av forhold som ligger utenfor teksten. I bred forstand kan vi si at innholdsanalyse 

viser til alle analysemetoder som systematisk sammenfatter tekstinnhold, både av kvantitative 

og kvalitative teknikker (Bratberg, 2017).  

 

I boka Hvordan bruke teori? (2018) presenteres en tilnærming til kvalitativ analyse som går 

under navnet tematisk analyse. Sammenlignet med de mange andre tilnærmingene til 

kvalitativ analyse, påstås det at tematisk analyse kan sies å være den mest grunnleggende og 

studentvennlige (Johannessen, Rafoss & Rasmussen, 2018). Dette er en fleksibel 

framgangsmåte som ble opprettet med hensikt om å sette ord på noen grunnleggende 

kvalitative fremgangsmåter som tilsynelatende blir oversett eller nedtonet. I likhet med 

innholdsanalysen (Grønmo, 2019) innebærer tematisk analyse at vi ser etter bestemte temaer i 
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dataene våre (Johannessen et al., 2018), der et tema kan forklares som en gruppering av data 

med viktige fellestrekk. Et tema kan betegnes som en kategori der data med viktige 

fellestrekk blir samlet. En slik kategorisering gir oss orden på våre data, samtidig som vi kan 

trekke nye linjer i dem. Målet med tematisk analyse er å organisere dataene vi plukker ut i 

mer generelle kategorier, slik at de sammen kan bidra til svare på forskningsspørsmålet vårt.  

 

Den tematiske analysen består av fire steg eller faser (Braun & Clark, 2006, ref. i Hvordan 

bruke teori, 2018, s. 282). Vær oppmerksom på at man ikke nødvendigvis følger 

analysestegende slavisk da de overlapper hverandre. 

 

1. Forberedelse (Der du skaffer til veie og får oversikt over data) 

2. Koding (Der du fremhever og setter ord på viktige poenger i data) 

3. Kategorisering (Der du kategoriserer de kodede dataene dine i mer generelle temaer) 

4. Rapportering (Der du rapporterer temaene og deres innhold) 

 

1. Forberedelsen er det første steget i den tematiske analysen, der du henter inn og 

skaffer deg oversikt over dine data. Det finnes ingen regler for hvor mye data du kan 

ta med deg inn i analysen, men det finnes et minimumskrav. For eksempel kan det 

være lite hensiktsmessig å analysere temaer i en og samme kronikk. I løpet av 

analysearbeidet vil man som regel endre utvalget man tar for seg, men det vil likevel 

være lurt å ha en viss anelse om hvilke data man ser på som viktige. Når du har sett 

deg ut et materiale, kan du starte med selve analysen. Ettersom du fortsatt er i den 

første av de fem fasene av analysen, er målet kun å skaffe seg en oversikt. Du skal nå 

lese over ditt datamateriale som helhet. Du kan gjerne ta notater, men man skal unngå 

å gå for dypt ned i detaljene. Dette oversiktsarbeidet kan hjelpe deg når du senere i 

forløpet skal grave dypere i datamaterialet. Det kan derfor lønne seg å ta noen korte 

sammenfatningsnotater når du er ferdig med forberedelsen.  

 

2. Neste steg i analysen er kodefasen. Koding går ut på at vi fremhever og setter ord på 

viktige poenger i dataene våre. Det finnes tre overlappende grunner til hvorfor vi bør 

kode våre data. Det ene er for at vi skal få en oversikt over innholdet i dataene våre. 

Det andre er at vi kan tilegne oss en ny og dypere forståelse av dem. Det tredje er at en 

slik koding legger til rette for den neste fasen, der vil skal kategorisere og sette navn 

på dataene våre i bokser. Når man skal kode, er det anbefalt tre enkle teknikker som 
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kan gjøres både for hånd eller på PC. Den første teknikken går ut på at du skal 

markere de poengene i teksten du ser på som viktige, enten ved å streke eller ringe 

rundt ord. Den andre teknikken går ut på å oppsummere de viktigste poengene du 

markerte i teksten, eksempelvis med stikkord i margen. Den tredje og siste teknikken i 

kodefasen går ut på at noterer ned de assosiasjonene, innfallene og ideene du får 

underveis når du leser teksten. Dette er viktige tanker som du gjør deg når leser, og det 

er derfor noe som ikke bør overses eller forsvinne.  

 

3. Når man er ferdig med å kode sitt materiale, går man videre på tredje og nest siste 

steg i analysen som er kategoriseringen. Motsatt av kodefasen, skal du her zoome ut 

av detaljene i materialet ditt, og fokusere på hvordan dataene dine kan kobles sammen 

til en større helhet. Du skal nå organisere dataene dine i mer overordnede kategorier 

som vi i analysen kaller for analysens temaer. Disse kategoriene representerer funnene 

i vår analyse, og det er disse man til slutt kommer til å legge frem som sine resultater. 

Kort forklart betyr kategorisering i denne sammenheng at man samler data som har 

viktige fellestrekk i de samme såkalte boksene, der hver boks har sitt navn eller 

merkelapp som forklarer hva disse dataene har til felles. Hver boks kan i tillegg 

inneholde flere underkategorier som organiserer dataene enda mer.  

 

4. Når du er ferdig med å kategorisere dine data i bestemte temaer, kan du starte med 

det som i oppgaven kan regnes som din resultatdel. Denne delen kalles for 

rapportering, eller rapporteringsfasen. Selv om denne delen er skrevet som en egen 

fase, skal man ikke se bort i fra at det kan være overlapp mellom den og 

kategoriseringen. I denne fasen vil du kunne oppdage at noen temaer kommer til kort, 

og du vil samtidig kunne oppdage nye interessante sammenhenger mellom dataene 

dine. Formålet med resultatdelen er at du kan svare på forskningsspørsmålene dine, og 

vise hvordan du har kommet frem til dem. Beskrivelsen av funnene er svært viktige. 

Du skal overbevise leseren om at funnene dine er interessante og at de kan regnes som 

gyldige. En slik overbevisning krever at du har en ryddig struktur, en grundig og 

nyansert presentasjon og at du bruker utdrag av teksten for å visualisere dine poeng. 

 

I følge Johannessen et al. (2018) er dette fire steg for å gjøre en kvalitativ analyse av dine 

data. For å være sikker på at denne framgangsmåten stemmer med rammene for å utføre en 

kvalitativ innholdsanalyse, har jeg sammenlignet den med Sigmund Grønmos (2019) 
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beskrivelse av kvalitativ innholdsanalyse. Selv om det gjøres forskjell på hva analysemetoden 

blir kalt, opplevde jeg at tematisk analyse samsvarte med det Grønmo betrakter som kvalitativ 

innholdsanalyse. Jeg la derimot merke til en forskjell i hvordan de to metodene var beskrevet, 

og valgte den tematiske analysemetoden fordi jeg opplevde den som mer nøyaktig og bedre 

beskrevet.  

 

I min oppgave kommer jeg ikke til å gå like detaljert inn på hvordan jeg har kodet og 

kategorisert dataene, bortsett fra å kort fortelle hvilke temaer jeg har valgt. Jeg har derimot 

lagt større vekt på å beskrive hvordan jeg har planlagt analysen og hvordan jeg har kommet 

frem til mine resultater, da jeg ser på disse delene som viktigere å gå inn på for å beskrive mitt 

analysearbeid.  

 

4.4 Reliabilitet og validitet  

Når jeg nå har gjort rede for den tematiske analysen, vil jeg videre ta for meg hvordan jeg skal 

ivareta og etterstrebe god reliabilitet og validitet. Forskningsmetoder som innholdsanalyse 

forventes å være til å stole på (Krippendorff, 2013). Bruk av en bestemt forskningsteknikk bør 

resultere i funn som forstås og etterprøves. Dettes betyr at forskere, som blant annet jobber til 

forskjellig tid og sted, skal ende opp med sammenliknbare resultater når de bruker de samme 

teknikkene på det samme fenomenet (Krippendorff, 2013). Slik etterprøvbarhet regnes som 

viktig. På grunn av at jeg i denne oppgaven har valgt å gjøre kvalitativ innholdsanalyse, setter 

dette begrensinger for hvordan man kan måle og vurdere analysens reliabilitet. Dette blant 

annet fordi undersøkelsesopplegget og datamaterialet i kvalitative studier er mindre 

strukturert enn i kvantitative studier, og fordi innsamlingen av data ikke kan sees som en 

adskilt fase i forskningen (Krippendorff, 2013).  

 

Datainnsamlingen i kvalitativ innholdsanalyse foregår mer eller mindre sammen med 

analysen og tolkningsarbeidet, og vil derfor være berørt av forskerens analyser og tolkninger. 

Av denne grunn vil vurderinger av analysens reliabilitet være preget av at forskeren spiller en 

større rolle når det kommer til innsamling av data (Grønmo, 2019). Analysens tolkninger vil 

være knyttet til den bestemte forskeren og konteksten datainnsamlingen har foregått i, og 

videre vil undersøkelsesopplegget forandres etter denne konteksten. Dette betyr at det vil 

være umulig for en annen forsker å foreta den samme datainnsamlingen basert på det samme 

undersøkelsesopplegget (Grønmo, 2019). Det hevdes derfor at reliabilitet ikke er relevant 
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eller fruktbart når man skal foreta kvalitetsvurderinger av kvalitative studier. I stedet bruker 

man begrepet troverdighet (Grønmo, 2019), som tar for seg de samme vurderingene som 

begrepet reliabilitet. Slik som reliabilitet innebærer troverdighet at de empiriske funnene som 

presenteres bygger på data om faktiske forhold. Datamaterialet kan ikke regnes som troverdig 

dersom det i for stor grad bærer preg av forskerens subjektive skjønn eller andre tilfeldige 

hendelser. Det kreves i tillegg at datainnsamlingen har blitt gjort på en systematisk måte som 

sammenfallet med metodens framgangsmåte. Dersom disse forholdene er på plass, styrkes 

tilliten til de empiriske analyseresultatene og de dataene som de er bygget på (Grønmo, 2019). 

 

Til tross for at reliabiliteten er høy, er det ikke nødvendigvis sikkert at dataene treffer eller er 

relevant for det vi ønsket å undersøke. Dette betyr at datamaterialet kan ha lav validitet 

samtidig som reliabiliteten er høy (Grønmo, 2019). Å vurdere datamaterialet etter dets 

validitet betyr at vi vurderer i hvilken grad datamaterialet kan betraktes som gyldig i forhold 

til problemstillingen. Det finnes flere måter å vurdere datamaterialets validitet, men det har 

vist seg at vurderinger av enkelte validitetstyper er vanskeligere å presisere i kvalitative 

studier enn i kvantitative. Av denne grunn har man kommet frem til at validitetsbegrepet 

generelt sett ikke er fruktbart for kvalitative studier. I stedet for å bruke ordet validitet, har 

flere kvalitative studier valgt å bruke begrepet bekreftbarhet (Grønmo, 2019). Bekreftbarhet 

innebærer å foreta de samme kvalitetsvurderingene som begrepet validitet, som for eksempel 

å vurdere om empirien kan regnes som gyldig og relevant for studien og at resultatene fra 

forskningen kan opprettholdes i møte med enhver tvil og uavhengige tilgjengelige bevis 

(Krippendorff, 2013). Dette betyr at datamaterialets validitet først og fremst avhenger av 

hvordan undersøkelsesopplegget er utformet (Grønmo, 2019). 

 

4.5 Planlegging av analysen 

Til å begynne med var planen at jeg skulle gjøre en diskursanalyse av tekstmaterialet til Lent. 

Denne planen endret seg raskt da jeg ble bedre kjent med diskursanalyse som metode. Slik 

som jeg har forstått det er diskursanalyse, som innholdsanalyse, en type tekstanalyse 

(Bratberg, 2017). Til forskjell fra innholdsanalysen ønsker ikke diskursanalyse bare å tolke 

det som står i teksten, men forsøker gjerne å finne underliggende strukturer i teksten. For 

eksempel kan diskursanalyse brukes til å avdekke hvordan språket opprettholder 

maktstrukturer i et samfunn eller en større diskurs (Jørgensen & Phillips, 1999). Jeg har valgt 

å se bort ifra diskursanalyse som metode fordi det vil komplisere analysearbeidet mer enn 
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nødvendig. Som jeg har vært inne på tidligere har jeg i stedet valgt å gjøre en 

innholdsanalyse. Dette innebærer at jeg skal fokusere på det manifeste innholdet i 

tekstmaterialet; det konkrete og observerbare. En slik type teknikk gir mindre rom for å tolke 

mening enn det for eksempel diskursanalysen ville gjort (Bratberg, 2017).  

 

Før jeg satte i gang med datainnsamlingen måtte jeg gjøre noen valg med tanke på fokus i 

oppgaven, og er det en ting jeg har lært i løpet av oppgaveskrivingen så er det at 

problemstillingens og forskningsspørsmålenes formulering er svært avgjørende. Selv om det 

underveis i oppgaven ofte vil dukke opp nye tanker og ideer som kan endre oppgavens 

retning, er det problemstillingen og dens tilhørende forskningsspørsmål som danner grunnlag 

for hvilke data som anses som relevante. Den sier noe om siktepunktet og hensikten med 

oppgaven. I denne sammenheng var det viktig å avklare to ting. Det ene var å finne ut hvilke 

tema som skulle prioriteres under datainnsamlingen. Hva jeg som forsker skal lete etter under 

den systematiske gjennomgangen av innholdet i teksten, som i dette tilfellet er Lents fokus på 

individet. Det andre var å avklare hvilke tekster som skulle brukes som et datamateriale.  

 

4.5.1 Utvalg av data 

Utvalg av data er viktige vurderinger for å underbygge reliabiliteten i min analyse (Grønmo, 

2019). I min oppgave har jeg valgt et utvalgt tekstmateriale Lent selv bruker og presenterer 

seg med; Lents egen hjemmeside og deres prosesslederbok. Dette er et datamateriale Lent 

bruker til daglig, og inneholder derfor viktig informasjon om Lent som er relevant for min 

oppgave. Som nevnt i kontekstbeskrivelsen er Lents hjemmeside på mange måter Lents ansikt 

utad. Prosesslederboka er svært sentral i Lents virksomhet, og slik jeg ser det er den en 

forlengelse av Lents teori og praksis. Dette datamaterialet er tekster som er offentlige og 

allment tilgjengelige. Datamaterialets tilgjengelighet har gjort prosessen med å finne innhold 

å studere enklere, og dermed går jeg heller ikke over en grense hvor jeg kan komme i konflikt 

med Lent i forhold til et materiale av mer sensitiv art.  

 

Etter at man har lagt en plan for sin analyse, gjenstår gjennomføringen. Jeg hadde i hovedsak 

tenkt at det var praktisk å ha en elektronisk versjon av Prosesslederboka, for å undersøke 

forekomsten og bruken av noen bestemte ord i teksten og hvilken betydning de hadde. Jeg tok 

først kontakt med Lent som ba meg henvende meg til forlaget, men fikk dessverre her beskjed 
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om at det ikke fantes noen digital utgave jeg kunne benytte. Jeg har derfor vært nødt til å 

forholde meg til dette faktum, og jeg har valgt å gjøre en ren kvalitativ analyse.  

 

4.5.2 Kildekritiske og kontekstuelle vurderinger 

Når man har plukket ut et bestemt datamateriale som man skal gjøre en innholdsanalyse av, 

består neste trinn av en systematisk gjennomgang av de utvalgte tekstene. Til tross for at man 

på forhånd har valgt et bestemt datamateriale som skal brukes, skal man kontinuerlig vurdere 

hvorvidt tekstene kan være relevante og tjene oppgavens formål. I denne sammenheng er det 

noen kildekritiske og kontekstuelle vurderinger man må ta stilling til som forsker (Grønmo, 

2019). Med tanke på at jeg i denne oppgaven har valgt å gjøre en kvalitativ innholdsanalyse 

av tekstene til Lent, er kildekritiske vurderinger ekstra viktig. Gjennom mitt praksisopphold 

har jeg fått et ekstra tett forhold til Lent og deres arbeid, og derfor ser jeg det som særdeles 

viktig å være bevisst min relasjon til Lent og hvordan dette kan farge min analyse. Dette er 

noe jeg har jobbet svært mye med i min oppgave. Jeg har, fra jeg bestemte meg å skrive en 

innholdsanalyse av Lent, vært bevisst på at jeg må innta et distansert forhold til det jeg skriver 

om. Dette betyr ikke at jeg inntar en nøytral rolle eller vil kunne analysere materialet med 

utgangspunkt i å avdekke en bit av virkeligheten. Min oppgave er å unngå at min analyse 

bærer preg av at jeg er forutinntatt, naiv eller ønsker å fremme Lent på noen måte (Gadamer, 

2012). Samtidig som jeg har gått inn i dette arbeidet med et åpent og kritisk blikk, så er det 

aldri sånn at man som forsker er fullstendig nøytral i møte med et materiale. Uansett hvor 

mye man ønsker å være profesjonell og objektiv som forsker, bruker man alltid seg selv som 

et verktøy. Jeg er farget av hvem jeg er og mine verdier, erfaringer og egne fordommer, for å 

nevne noen ting. Det som er viktig er at man har en bevissthet rundt på hvilken måte dette 

påvirker ens valg og tolkninger, både når man planlegger, gjennomfører og konkluderer 

analysen (Grønmo, 2019). 

 

På samme måte som man skal være kritisk til sin egen farging av analysen, bør man i tillegg 

være bevisst hvordan datamaterialet allerede vil være farget av sin opphavsmann (Grønmo, 

2019). I denne sammenheng bør man ta stilling til hvorvidt tekstene er autentiske og 

troverdige. Dette innebærer at man ser tekstene i sammenheng med andre kilder, og at man 

klarer å ta annen foreliggende kunnskap om tekstenes bakgrunn, deres forfattere og de 

omstendighetene det snakkes om i betraktning når man analyserer (Grønmo, 2019). Lent er en 

bedrift som driver med konsulenttjenester. Jeg har derfor all grunn til å tro at de markedsfører 
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sin business i sine data, også i Prosesslederboka. Det kan derfor være hensiktsmessig å se 

deres tekster i sammenheng sammen med annen litteratur. 

 

4.6 Svakheter 

Innholdsanalysen kan gi gode svar på et aspekt ved undersøkelsen, men samtidig begrenser 

den også noen aspekter ved datamaterialet. Det er noen ting innholdsanalyse som metode ikke 

kan undersøke, og da er det begrenset med hva man kan trekke slutninger ut ifra. Dette kan 

sies å være en generell svakhet ved alle forskningsmetoder, og er ikke direkte knyttet til en 

svakhet med min oppgave som sådan.  

 

Det som kan sies å være en svakhet med min oppgave er at jeg har foretatt meg en ren 

kvalitativ analyse. Dette innebærer at det vil være vanskeligere for andre å etterprøve mine 

funn, og videre å vurdere om de kan regnes som gyldige. Ved å vise at jeg er klar over dette 

og ved å være tydelig på at dette er en mangel ved min studie, så forsøker jeg å skape en 

troverdighet for min analyse og for de funnene jeg har gjort. At jeg har gjort dette forbeholdet 

om at min studie ikke etterprøvbar, er ikke ensbetydende med at den er av dårligere kvalitet, 

men det er dog uansett en svakhet ved mitt forskningsdesign. Jeg har informert leseren om 

hvilke steg jeg har tatt og hvilke valg jeg har gjort underveis i mitt arbeid. Jeg har etter beste 

evne forsøkt å begrunne mine valg slik at leseren kan ta stilling til mine overveielser og 

vurdere forskningens validitet.  

 

4.7 Etikk 

I forkant av masteroppgaven har jeg spurt Lent om de hadde noen innvendinger til at jeg at 

jeg skulle skrive en masteroppgave med utgangspunkt i deres konsulentselskap. Lent var 

veldig positive til dette, og synes det var hyggelig at jeg ønsket å skrive om dem. Det at jeg 

skriver om noe som jeg selv har vært en del av, og hvor jeg har blitt gitt en mulighet til å 

jobbe sammen med ansatte hos Lent, og hvor jeg har fått være med på møter som kun er for 

ansatte og ledelsen i Lent, gjør at jeg må være ekstra påpasselig med at jeg ikke bryter ned en 

tillit som jeg har fått. Jeg har derfor gitt Lent en reell mulighet til å si ifra dersom de på noen 

måte synes at det ville bli problematisk at jeg skriver denne oppgaven (Furseth & Everett, 

1997). Jeg har underveis i oppgaven gitt Lent en kort redegjørelse/skisse på hva oppgaven 

min vil handle om.  
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4.8 En iterativ prosess 

En ting jeg kan si med stor sikkert, er at dette oppgavearbeidet har vært en iterativ prosess. 

Jeg har startet med en problemstilling og noen forskningsspørsmål som jeg har måtte forandre 

på underveis som jeg gjort meg nye oppdagelser. Etterhvert som jeg har kommet lenger inn i 

oppgaven, har det blitt tydeligere for meg hvordan oppgaven skal se ut. Jeg har med denne 

helhetsforståelsen blitt mer oppmerksom på hvorvidt ting henger sammen og i hvilken grad 

jeg faktisk svarer på det jeg sier at jeg skal svare på. Analysearbeidet har særlig gjort meg 

oppmerksom på en del ting som jeg tidligere ikke har reflektert over. Slik det ser ut er ikke 

dette en uvanlig del av det å drive kvalitative studier, og jeg kan med trygghet si at det har 

hjulpet meg til å spisse forskningsspørsmålene mine ytterligere underveis i prosessen. 

 

Jeg har skrevet denne oppgaven samtidig som verden har stått overfor en situasjon som for 

mange kan oppleves som en eksistensiell krise. Det er ikke til å komme bort ifra at dette har 

påvirket prosessen med masteroppgaven. Jeg har blant annet har måtte gjøre noen valg og 

endringer underveis, som ville sett annerledes ut dersom Covid-19 ikke hadde utviklet seg til 

en pandemi. Det som for meg har hatt størst konsekvens er at Norge ble stengt ned i en såpass 

kritisk fase av mitt masterprosjekt. 
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5 Analyse 

I dette kapittelet skal jeg legge frem resultatene av den tematiske analysen av 

Prosesslederboka. Boka har tre deler, der del 1 handler om hvordan forstå prosessledelse, del 

2 inneholder modeller for å beskrive prosessers faser og oppbygging, og del tre inneholder 

metoder og verktøy. I min analyse har jeg valgt å fokusere på de kapitlene i Prosesslederboka 

som går på de grunnleggende forklaringene, og ikke de som omhandler hvilke modeller, 

metoder og verktøy som ligger i Lents prosessledelse. Jeg har i tillegg valgt å se bort ifra 

kapitlene som beskriver de teoriene som Prosesslederboka er bygget på. Dette fordi de 

inneholder en gjengivelse av kjente teorier, og ikke kan sies å være Lents egne ord. Jeg har i 

stedet valgt å se på de kapitlene som tar for seg Lents fortolkning av disse. Kapitlene jeg har 

analysert beskriver hva prosessledelse er og hva prosesslederrollen innebærer, og disse 

kapitlene går under delkapittelet Hvordan forstå prosessledelse. Målet for analysen har vært å 

finne ut hvordan Lents fokus på individet kommer til uttrykk i de to kapitlene som jeg har 

valgt ut. For å gjøre dette har jeg plukket sitater fra Prosesslederboka som sier noe om dette.  

 

Før selve analysen er det naturlig å gi en kort innføring i hvordan Lent definerer prosess og 

prosessledelse i sin prosesslederbok. I Prosesslederboka defineres en prosess som: «Måten vi 

beveger oss fra én tilstand, A, til en annen tilstand, B, på» (Tanggaard, 2016, s. 20), der en 

prosess kan være alt fra det å stå opp om morgenen, til det å spise frokost, til å finne ut hva du 

skal ha på deg og til det å få barna til skolen. En prosess kan også være når man står overfor 

en omorganisering på jobben (Tanggaard, 2016). I en organisasjonsmessig sammenheng 

hevder Lent definisjonen til Høier mfl. (2011, s. 19, ref. i Prosesslederboka, 2016, s. 21) vil 

være passende å bruke. I Prosesslederboka beskrives definisjonen til Høier slik: «En 

intervensjon i den organisatoriske hverdagen – det være seg et møte, et strategiseminar, en 

temadag, idéutvikling, en workshop mm. – der formålet er å utvikle seg fra én tilstand til en 

annen – fra A til B – og der måten vi kommer til B er det som skiller prosessforløpene fra 

hverandre (Høier mfl, 2011, s. 19, ref. i Prosesslederboka, 2016, s. 21). Prosess kan bli 

forstått på mange ulike måter, og dermed vil også begrepet prosessledelse bli brukt 

forskjellig. Prosessledelse kan sies å handle om hvordan vi planlegger og leder prosessforløp 

der vi er avhengig av å samhandle med andre mennesker for å komme frem til resultatene 

(Tanggaard, 2016). 
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5.1 Et organisk og levende syn på organisasjonen 

De første sitatene jeg har valgt ut er plassert bakerst i kapitlet om Hva er prosessledelse og 

kommer etter at Lent har gitt en innføring i hva de ser på som prosess og hvordan de driver 

prosessledelse. I disse sitatene snakker Lent om to mulige måter å beskrive organisasjoner på. 

Som en maskin og som et organisk og levende system. Begrunnelsen for å beskrive 

organisasjonen som organisk og levende finner vi også i sitatene under. 

 

Dersom vi beskriver organisasjonen vår som en maskin som skal fungere optimalt, vil 

det gi oss noen assosiasjoner og måter å forstå ledere, medarbeidere, kunder og 

relasjonene dem imellom på. Denne beskrivelsen vil utstyre oss med noen briller som 

gjør at vi ser noe og overser noe annet. Det vil for eksempel være nærliggende å tenke 

at mennesker kan byttes ut som delene i en maskin, eller at det holder at lederne har 

oversikt over helheten, og at medarbeiderne bare trenger å forholde seg til sin 

avgrensede del av maskinen. Maskinmetaforen gir et ryddig og oversiktlig bilde av en 

organisasjon, men løsningsforslagene vi søker vil ofte ikke gi de resultatene vi ønsker 

fordi metaforen bare gir oss mulighet til å se enkelte deler av virkeligheten 

(Tanggaard, 2016, s. 56). 

 

Alternativt kunne vi ha beskrevet organisasjonen som et mysterium eller mirakel – et 

levende system som består av en vev menneskelige styrker og menneskers grenseløse 

forestillingsevne (Cooperrider & Srivastva, 1987). Denne beskrivelsen av 

organisasjonen gir oss helt andre briller. Vi forstår at det er umulig å kontrollere 

organisasjonen. Menneskene i organisasjonen finner selv ut hvem det er fornuftig å 

samarbeide med for å skape resultater. Ledelse handler om å legge til rette for 

utvikling, nyskaping og kreativitet (Tanggaard, 2016, s. 57). 

 

I det første sitatet beskrives organisasjonen som en maskin. I denne beskrivelsen mener Lent 

at det ligger noen forutinntatte tanker og måter å forstå ledere, medarbeidere, kunder og deres 

relasjon på, som blir styrende for vår måte å se og forholde oss til organisasjonen på. Dersom 

man ser organisasjonen som en maskin, hevder Lent at man ser på mennesker som enkeltdeler 

som lett kan byttes ut. I en slik fremstilling vil noen hevde at det er naturlig at det er lederne 

som har oversikt over helheten, mens medarbeiderne kun har fokus på sin avgrensede del. 
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I det andre sitatet beskrives organisasjonen som et organisk og levende system bestående av 

en sammensetning mennesker med hver sine styrker og evner til å fornemme og tenke 

abstrakt. I en slik beskrivelse av organisasjonen tenker man at menneskene tar aktivt del i 

arbeidet. I denne metaforen mener man at menneskene i kraft av seg selv tilfører noe ved å 

være til stede og ved å samarbeide med hverandre. På denne måten tilskrives menneskene en 

større rolle i virksomheten, og denne delen kan være vanskelig å kontrollere. 

 

Lent hevder at vi kan beskrive en organisasjon og menneskene i den på ulike måter. Avhengig 

av hvordan vi beskriver en organisasjon vil vi se ulike muligheter eller begrensninger. Lent 

mener maskinmetaforen kan fungere som et godt bilde på organisasjonen, men at metaforen 

ikke er tilstrekkelig for å favne alle deler av organisasjonen og hvilken rolle de ulike delene 

har for organisasjonens utvikling og resultater. De mener det er mer hensiktsmessig å 

beskrive organisasjonen som organisk og levende i og med at et slikt bilde får frem det som 

skapes i møte mellom menneskene i organisasjonen, og det menneskene bidrar med utover 

den konkrete arbeidsoppgaven de har fått tildelt og har ansvar for. 

 

De to sitatene ovenfor har ulike forståelser av hvordan en organisasjon skal styres for å oppnå 

optimale resultater og fungere best mulig. Når man beskriver organisasjonen som en maskin, 

vil det være nødvendig for ledelsen å ha fullstendig kontroll over de enkelte delene. Dersom 

man beskriver organisasjonen som en levende organisme vil kontroll føre til unødvendig og 

skadelig inngripen i menneskelige prosesser som fungerer best ved å få mulighet til å utvikle 

seg naturlig. Lent gir uttrykk for at det heller ikke er ønskelig å detaljstyre på denne måten, 

det vil si styre gjennom kontroll. Den organiske metaforen viser her til at det som oppstår av 

samhandling og samarbeid mellom mennesker i organisasjonen er en naturlig del av dens 

fungering. I stedet for å tenke seg at lederne skal ha kontroll, bør man legge til rette for at 

medarbeiderne får frihet og ansvar til å ta del i bedriftens virksomhet og utvikling. 

 

I den andre metaforen visualiseres det at det er vanskelig å kontrollere menneskene i 

organisasjonen. Lent forklarer ikke eksplisitt hvorfor de mener dette. I denne metaforen er det 

nærliggende å anta at lederne hverken har oversikt over eller innsikt i den kompetansen som 

medarbeiderne er i besittelse av. Jeg forstår her kompetanse som ens kunnskaper, ferdigheter 

og evner. I slike tilfeller vil ikke nødvendigvis medarbeiderne selv heller være klar over hva 

de kan bidra med, fordi ingen har gjort seg merke ved det. Slik jeg tolker Lent vil man i en 

forståelse av organisasjonen som organisk og levende tenke at man ikke har oversikten, og at 
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man derfor må søke den. Dette blir en oppgave for organisasjonen å ta tak i. Oversikten er i 

følge Lent noe man må jobbe sammen for å finne ut av, og den kommer frem i samspill. Hvis 

man tar utgangspunkt i maskinmetaforen så jobber hver enkelt arbeider med sin oppgave, og 

har minst mulig å gjøre med organisasjonens virksomhet ut over dette. Slik jeg tolker Lent vil 

en slik antagelse hindre organisasjonen i å se hvilket potensial som allerede ligger i den, og 

videre vil det hindre dem i å kunne utnytte det. Slik jeg ser det vil problemet med en 

maskinmetafor være at man ikke får brukt det potensialet som ligger i de menneskelige 

ressursene som organisasjonen består av. 

 

Helt sentralt i Lent står beskrivelsen av organisasjonen som organisk og levende. Denne 

beskrivelsen er sentral i Lent fordi de mener den gir et oversiktlig bilde av organisasjonen og 

enkeltdelene. Samtidig gir den oss en forståelse av hvorfor Lent driver prosessledelse sånn 

som de gjør. Metaforen sier noe om hvordan Lent mener endringer skjer i en organisasjon, og 

dette blir styrende hvordan Lent tenker at man bør lede. Metaforen sier også noe om hvordan 

prosesser forløper, og også hvordan man da må drive prosessledelse. Antagelsen om at 

organisasjonen er organisk og levende dukker opp flere steder i analysen, både eksplisitt og 

implisitt.  

 

I Lents beskrivelse av organisasjonen som organisk og levende ligger det en antagelse om at 

kompetansen befinner seg i hele organisasjonen. De tenker seg at hver og en medarbeider 

innehar viktig kompetanse som er unikt for dem, og at kompetansen er nødvendig for 

organisasjonen å få tak i.  

 

Den samme antagelsen om at kompetanse befinner seg i hele organisasjonen kan vi se igjen i 

Lents prosessledelse. I følgende utdrag under forklarer Lent hvordan prosessledelse kan være 

et verktøy for å få tak i den kompetansen som ligger i bedriften. 

 

Dersom vi ser på en organisasjon som en hierarkisk institusjon der toppledelsen har 

svarene og de ansatte skal utføre det som blir bestemt på «toppen», vil det i liten grad 

være behov for prosessledelse. Da befinner kunnskapen seg hos ledelsen, og de 

ansatte skal bare utføre ledelsens kommando. Dersom vi mener at alle i en 

organisasjon har viktig kompetanse for å realisere en organisasjons mål, vil det bli 

viktig å få tilgang til alles kunnskap og perspektiver når viktige beslutninger skal tas. 
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Da kan god prosessledelse bidra til å gjøre taus kunnskap eksplisitt (Polanyi, 1997) 

og forløse potensialene i fellesskapet (Tanggaard, 2016, s. 37). 

 

Dette sitatet bygger videre på de to første sitatene ovenfor, der Lent beskriver de to ulike 

organisasjonsmetaforene maskin og organisme. Lent kobler hver av disse metaforene til to 

forskjellige antagelser om hvem som innehar kompetanse i en organisasjon. I 

maskinmetaforen ligger kompetansen hos toppledelsen, og de ansatte vil få instruksjon 

gjennom sin leder om arbeidsoppgaver, prioriteringer og endringer. Fordi endringer skjer fra 

toppen, vil det ikke være behov for at medarbeiderne deltar i prosessarbeidet. I den organiske 

metaforen har alle i organisasjonen viktig kompetanse. Organisasjonen må derfor finne måter 

å få tak i og nyttiggjøre seg hele organisasjonens kompetanse på, noe som blant annet krever 

at man er oppmerksom på implisitt og taus innsikt hos den enkelte ansatte. Her skjer 

endringer gjennom at det skapes en samarbeids- og delingskultur hvor man ser et potensial i 

alle ansatte i organisasjonen.  

 

I den organiske metaforen skilles det ikke mellom kompetanse hos den vanlige medarbeider, 

og kompetanse hos den øverste ledelsen og de med lederansvar. I den organiske metaforen 

anses hver enkelt som betydningsfull, der medarbeidere innehar viktig kompetanse for å 

realisere organisasjonens mål. Her blir det derfor viktig å legge til rette for at denne 

kompetansen blir synlig på en slik måte at organisasjonen kan dra nytte av den. Oppsummert 

kan vi derfor ut fra sitatene over si at Lent fremsetter prosessledelse som en arbeidsform der 

tilgangen til kompetanse blir optimalisert.  

 

Fram til nå har sitatene fra Lents bok primært dreid seg om å fastslå at medarbeideres 

kompetanse er en viktig ressurs for organisasjonen. Nedenfor ser vi en kobling mellom 

kompetanse og prosessledelse der Lent argumenterer for hvorfor organisasjoner bør ta i bruk 

prosessledelse. I de to sitatene under viser Lent hva de tenker er en god måte å lede en 

organisasjon på for å skape de beste resultatene. 

 

Dersom vi legger til rette for at menneskene kan bruke sine ressurser på en kreativ og 

god måte i et fellesskap, kan vi skape resultater som ikke kunne ha oppstått dersom en 

var alene (Tanggaard, 2016, s. 39). 
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Prosessledelse handler om hvordan vi planlegger og leder prosessforløp der vi er 

avhengig av menneskelig samhandling for å skape resultater (Tanggaard, 2016, s. 23). 

 

Lent snakker i sitatene over om utviklingsarbeid gjennom prosessledelse. De sier eksplisitt at 

man er avhengig av menneskelig samhandling for å skape gode resultater, og de er helt 

tydelige på at det er dette prosessledelse handler om. Implisitt i disse to sitatene kommer det 

frem hvilken av de to metaforene Lent mener vi må bruke for å finne den beste måten å drive 

utviklingsarbeid i organisasjon på. De argumenterer for sitt standpunkt rundt synet på 

organisasjonen som levende og organisk, ved å hevde at organisasjonen er avhengig av 

menneskelig samhandling i fellesskap for å skape resultater utover det som en ledelse ville ha 

fått til alene.  

 

Fordi Lent mener at vi er avhengig av menneskelig samhandling i felleskap for å nå de beste 

resultatene for organisasjonen, er det viktig å gjøre individene klar over dette slik at de kan se 

betydningen av hvert enkelt bidrag. Prosessledelse er i så måte en metode for å gjøre 

individene mer bevisste på dette. Dette kommer tydelig fram i følgende utsnitt. 

 

Prosessledelse kan være et nyttig verktøy for å få fram denne helheten, både i mindre 

og større sammenhenger i en organisasjon. Prosessledelse hjelper medlemmer i 

organisasjonen med å se at de er en del av noe større – hvordan deres «enkeltdeler» 

bidrar i et større system. Prosessledelse er altså en måte å tenke «whole-system-

change» i motsetning til enten «top-down» eller «bottom-up». En slik endring i 

organisasjonens forståelse av seg selv krever gjerne kulturendring internt. Ledelse og 

medarbeidere må alle begynne å se på seg selv som ansvarlige for å utvikle en 

lærende organisasjon (Tanggaard, 2016, s. 41). 

 

Det er flere elementer som kan tas i betraktning i sitatet over. I denne tematiske delen i 

analysen, som dreier seg om de ansattes egenkompetanse, er det særlig to ting som er verdt å 

fremheve. For det første viser Lent til at prosessledelse ofte vil kreve en form for 

systemendring, det vil si en helhetlig endring av organisasjonen, og for det andre at 

vektleggingen av prosessledelse der den enkelte ansattes kompetanse kommer tydeligere fram 

og innebærer en ansvarliggjøring av den enkelte ansatte. En slik omstilling er derfor både 

krevende for ledelsen og utfordrende for enkeltmedarbeidere, der de sistnevnte både blir mer 

synlige og må kunne stå til rette for den kompetansen de forvalter på vegne av 
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organisasjonen. Dersom en slik arbeidsform lykkes, peker Lent på en rekke positive 

synergier. 

 

I denne forstand bidrar prosessledelse til at medlemmene i en organisasjon på den ene 

siden (prosessfokus) øker sine metakognitive ferdigheter og prosessforståelse – vi 

forstår hvordan vi kan bruke hverandres ressurser. Vi kan se helhet, skape felles 

resultater og utvikle konstruktive sosiale ferdigheter (Tanggaard, 2016, s. 41). 

 

Et annet viktig resultat av å undersøke individers styrker og ressurser i kollektive 

prosesser, er at de andre deltakerne ser deg på nye måter – de ser noen ressurser eller 

styrker i deg som de kanskje ikke var klar over. Dette kan igjen bidra til at de drar 

veksler på kunnskapen din eller styrkene dine i de situasjonene det kreves. Når 

individene blir klar over hverandres styrker og ressurser, blir det lettere å gjøre dem 

produktive i et samspill i organisasjonen (Tanggaard, 2016, s. 52). 

 

Lent hevder at prosessledelse er med på å øke medlemmenes forståelse for hvordan 

organisasjonen henger sammen som en helhet, og hvordan enkeltdelene har betydning for 

resultatene. Ved å undersøke og lete etter individers styrker og ressurser som en del av en 

kollektiv prosess, så kan disse ressursene og styrkende bli mer tydelige på en slik måte at 

fellesskapet ser hvordan de kan dra nytte av hverandre. Når man blir klar over hverandres 

styrker, blir det igjen lettere for organisasjonen å se hvordan de kan bruke hverandres 

kompetanse for å skape resultater for fellesskapet. 

 

I måten Lent beskriver og forklarer prosessledelse er målet å gjøre menneskene mer klar over 

hvilken betydning de har for organisasjonen, og hvordan de som enkeltindivider bidrar til 

fellesskapet og helheten. Når man går inn i kollektive prosesser mener Lent at man derfor skal 

søke individets styrker og ressurser. En slik innfallsvinkel skal gi individet innsikt i hva de 

selv har av viktig kompetanse, og på den måten samtidig kunne bevisstgjøre andre i 

organisasjonen om hva individet kan bidra med. På den ene siden vil dette kunne gi individet 

innsikt i egen kompetanse. På den andre siden kan det gjøre kolleger mer bevisste på 

hverandres kompetanse. Prosessledelse bidrar her til at individene ser seg selv som en del av 

noe større, og gjennom en slik «åpenbaring» håper Lent at individene føler et behov for å 

bidra og ta ansvar. Kompetanse i prosessledelse gir på denne måten oss innsikt i en måte å 
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forstå organisasjonen på som gjør at vi kan forestille oss hvordan prosesser og mennesker 

sammen kan føre til utvikling gjennom samhandling. 

 

Ifølge Lent kan kompetanse i prosessledelse være med på å sette i gang nye prosesser som vil 

kunne føre til større grad av konstruktiv samhandling mellom enkeltpersoner og team: 

 

Kompetanse i prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team sammen 

kan ha meningsfulle samtaler, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre 

visjoner og verdier (Tanggaard, 2016, s. 10). 

 

Dersom man lykkes med prosessledelse på den måten som Lent legger frem, vil dette føre til 

at organisasjonen kan blomstre og fungere mer optimalt. Ettersom både ansvarliggjøring og 

endring også utfordrer, kan jeg se for meg at dette ikke nødvendigvis vil foregå helt 

smertefritt. Å ta ansvar er vanskelig og kan være ordentlig krevende for mange. Du blir 

stående i en sårbar posisjon og mange kan føle seg blottstilt for andre i bedriften. Dette kan 

føles ubehagelig for enkelte. Mange vegrer seg for søke utfordringer og vil ikke nødvendigvis 

ha mer ansvar. Slik jeg ser det er Lent bevisst hvordan enkelte individer kan ha tanker som 

hindrer dem i å ta aktivt del i samspill med andre i organisasjonen. 

 

5.2 Tillit 

Tillit kan forstås som en motsats til det å ha kontroll. Å ha kontroll vil her si at ledelsen i 

bedriften styrer prosessen ved å gi ordre eller komme med sterke føringer som gjør at 

individene i liten grad kan påvirke hverken prosessen eller målet for prosessen. Å ha tillit til 

individet står helt sentralt i Lents prosessledelse. Det handler om å ha tillit til individer og hva 

individene kan bidra med. Man har en tro på at individene har de egenskapene som kreves for 

å utføre en bestemt oppgave eller for å kunne bidra i en utviklingsprosess. 

 

De overordnede prinsippene bygger på grunnleggende antakelser. Antakelser vi har 

om mennesker, relasjoner, samarbeid og organisasjoner gir oss noen briller som vi 

ser verden med og som blir styrende for vår måte å lede prosesser på (Tanggaard, 

2016, s. 13). 
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Om vi har en teori om at mennesker innerst inne er late, kan vi komme til den 

konklusjonen at ledere må kontrollere og styre medarbeiderne sine slik at de utfører 

jobben sin. Dersom vi har en teori om at mennesker innerst inne er drevet av 

skapertrang, kan vi komme til den konklusjonen at ledere må legge til rette for at 

medarbeiderne bør kontrolleres minst mulig og heller trenger mål som gir 

skapertrangen retning (...) Dermed blir det veldig viktig å være klar over hvilke 

teorier, metaforer og begreper vi velger å bruke (Tanggaard, 2016, s. 56). 

 

Metaforer og bilder kan bli svært styrende for hvordan vi forstår hverandre, 

organisasjonen vår eller et saksfelt (Tanggaard, 2016, s. 56). 

 

Lent mener våre antagelser om mennesker påvirker vår måte å se på og forholde oss til dem. I 

sitatene over bruker Lent eksempler for å vise hvordan våre antagelser påvirker hvordan vi 

forholder oss til hverandre, og hvordan de samme antagelsene styrer vår oppfatning av 

hvordan menneskelige prosesser skal ledes. Dersom vi har en antagelse om at mennesker er 

late og ikke ønsker å bidra med mindre de blir tvunget til det, kan man i en organisasjon 

komme til den konklusjonen at medarbeiderne må kontrolleres. Dersom man tror at 

mennesker er drevet av et indre behov for å bidra, kan man derimot komme til den konklusjon 

at man ikke skal kontrollere, men heller legge til rette for å at medarbeiderne gis mulighet og 

lyst til å delta.  

 

Igjen ser vi en viktig underliggende antagelse i Lents bok, der ledelsens syn på organisasjonen 

og menneskene i den er avgjørende for hvordan bedrifter og organisasjoner blir ledet. Ifølge 

Lent vil dette ha konsekvenser for hvordan bedrifter og organisasjoner fungerer og utvikler 

seg. Synet på mennesket fremstår her som helt fundamentalt og med store konsekvenser for 

hvordan lederrollen utarter i praksis. Vi kan her også anta at dette er en form for innsikt om 

ledelse som er implisitt for mange ledere, det vil si at mange ledere ikke er klar over hvor stor 

betydning deres grunnleggende holdninger har for hvordan de utøver ledelse. Derfor er dette 

også en form for implisitt kunnskap som må gjøres eksplisitt, for at organisasjonen skal kunne 

dra nytte av den. Som påpekt i tidligere deler av analysen, der fokus var på den enkelte 

ansattes kompetanse, er det like viktig at også lederen blir bevisst på og synliggjør sin innsikt 

for at organisasjonen skal kunne dra nytte av den.  
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Ifølge Lent er våre antagelser om mennesker her viktig, fordi våre antagelser er så styrende. I 

sitatene over ser vi hvordan Lent knytter lederens antagelser og holdninger til måten de velger 

å drive sin ledelse på. I de tre sitatene under viser Lent hvordan de mener prosesslederens 

antagelser og holdning bør være når man skal gå inn i prosessarbeid. 

 

Dersom du velger å involvere mennesker i en prosess, må det være fordi du virkelig 

tror at resultatet blir bedre om du involverer dem (Tanggaard, 2016, s. 44). 

 

Du må ha tillit til at deltakerne selv har det som skal til for å komme opp med svarene. 

Denne holdningen må ligge til grunn når en skal innta rollen som prosessleder 

(Tanggaard, 2016, s. 97). 

 

For oss handler dette også om en grunnleggende holdning hos en prosessleder som 

jobber med grupper på veien mot felles mening og bevegelse. En må møte gruppa og 

enkeltindividene i den der de er med anerkjennelse, respekt og tro på at de best 

kjenner sin egen virkelighet og har (og tar) ansvar for sitt liv og sin hverdag 

(Tanggaard, 2016, s. 98). 

 

Dersom man velger å ta med mennesker i en prosess, mener Lent man må gjøre dette fordi 

man faktisk har en grunnleggende overbevisning om medarbeidernes ressurser, og tillit til at 

dette vil gi et bedre utfall enn om du ikke involverer dem. I følge Lent dette en grunnleggende 

holdning som en prosessleder må ha når de arbeider med grupper mot felles mål.  

 

Ut fra sitatene over tolker jeg Lent i den retning at man kun skal inkludere mennesker i en 

prosess når man mener at de kan bidra med noe i prosessen i kraft av seg selv. Hvis så ikke er 

tilfellet vil inkluderingen være misvisende, og på den måten være respektløst overfor de som 

deltar. Når man først har invitert noen individer til å delta i en prosess, må man kunne 

verdsette individet der de er og det de bringer med seg inn. Jeg tolker dette som at Lent tenker 

at individet kan ha noe å bidra med uavhengig av sin kompetanse, og at en eventuell 

kompetanseforskjell må respekteres av alle deltakere i prosessen. Dersom man skal ta 

utgangspunkt i den påstanden Lent kommer med om at det er individet selv som best kjenner 

sin egen virkelighet, vil alle individer i organisasjonen ha viktig kompetanse og perspektiver 

som er genuint for dem og som det er hensiktsmessig organisasjonen å få tak i. En slik 

samarbeids- og delingskultur krever at den enkelte må føle seg trygg på, at når man 
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eksponerer seg og gjør seg sårbar, så blir man møtt med full tillit og respekt. I motsatt fall vil 

eksponering overfor medarbeidere og ledelse kunne få svært negative og undergravende 

konsekvenser ved at tillitten blir brutt.  

 

I lys av tillit, tolker jeg Lent i den retning at de har et bestemt syn på hva som ligger i 

individet. De mener at individet er utstyrt med visse ressurser og ønsker å få brukt de evnene 

de er i besittelse av, både for å dekke egne grunnleggende psykologiske behov i form av 

skapertrang, men og fordi det gir mening å oppleve at ens eget bidrag har betydning. 

Individene opplever seg da som en del av noe større. Slik jeg tolker Lent så tror de at 

individet er fornuftig og ansvarlig. Det individene bidrar med er ikke bare oppspinn eller 

meningsløse ideer, men oppriktige perspektiver sett ut ifra deres ståsted. 

 

Vi har nå sett at Lent vektlegger en bestemt holdning hos prosessleder når man velger å ta 

med deltakere inn i en prosess. Den tilliten som denne holdningen skaper mellom 

prosessleder og den enkelte deltaker, og mellom deltakerne seg imellom, blir avgjørende for å 

skape og opprettholde et handlingsrom.  

 

Prosessledelse er kunsten (eng:art) å lede mennesker gjennom prosesser mot felles 

mål, på en måte som fremmer deltakelse, eierskap og kreativitet fra alle involverte 

(Tanggaard, 2016, s. 25). 

 

Prosessledelse er ferdigheter i å skape og opprettholde et rom for samhandling der de 

involverte bruker egne ressurser til å svare på de utfordringene de ønsker å løse 

(Tanggaard, 2016, s. 36). 

 

(...) handler prosessledelse om å skape et rom for dialog der deltakerne får bruke sine 

ressurser til å løse utfordringer de står i. Rollen som prosessleder handler om å legge 

til rette for at deltakerne gjør dette på best mulig vis (Tanggaard, 2016, s. 87). 

 

I sitatene over snakker Lent om å lede mennesker gjennom prosesser mot felles mål. 

Prosessledelse handler om å skape og opprettholde et rom for samhandling, der lederens 

oppgave er å legge til rette for deltakelse, eierskap og kreativitet fra alle involverte. 
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Sitatene sier noe om hva prosessledelse handler om for Lent. Lent snakker om prosessledelse 

som en kunstform i å lede mennesker med det mål om å skape et handlingsrom. I dette ligger 

det en grunnleggende forståelse for det å kunne skape et miljø som legger til rette for alles 

deltakelse, og som får de involverte til å samhandle på best mulig vis. 

 

Rollen som prosesskonsulent er å hjelpe klienten med å tilnærme seg spørsmålene 

eller problemene på måter som hjelper klienten til å finne den beste løsningen 

(Tanggaard, 2016, s. 97). 

 

Her bruker Lent begrepet prosesskonsulent. En prosesskonsulent er gjerne en som er leid inn 

utenifra for å bistå organisasjonen. En prosesskonsulent skal hjelpe oppdragsgiver med å 

komme frem til den beste løsningen for organisasjonen. 

 

Grunnen til at Lent bruker begrepet prosesskonsulent er her for å gjøre det eksplisitt at det, 

uavhengig av om det kommer en utenifra eller det er en intern prosessleder, alltid er 

oppdragsgiver som eier prosessen. I sitatet over tar Lent for seg utfordringen som ligger i det 

å bruke en prosesskonsulent som prosessleder. Dersom konsulenten går inn i prosessen med 

en forutinntatthet om hva som er ønsket løsning for prosessen, kan dette hindre muligheten til 

å få tak i deltakernes perspektiver. Lent er tydelige på at en prosesskonsulent, på samme måte 

som en prosessleder, må ha tillit til at deltakerne selv har det som skal til for å komme opp 

med svarene. Det Lent gir uttrykk for er at en prosesskonsulent/prosessleder må være ydmyk 

når det kommer til de svarene og løsningene som kommer fra gruppa. Det er det som 

deltakerne selv kommer frem til det som virkelig betyr noe for dem, og 

prosesskonsulent/prosessleder sin oppgave er å fasilitere gruppa. Gjennom å gi en slik tillit til 

deltakerne av prosessen så kan prosesskonsulent/prosessleder hjelpe gruppa til å finne den 

beste løsningen. 

 

På et punkt er Lent litt uklar. Lent sier her, implisitt, at det er oppdragsgiver som alltid eier 

prosessen. Samtidig har Lent tidligere påpekt, eksplisitt, at prosessleder skal påse at prosessen 

går i retning av gruppa. Det er litt uklart for meg om dette er to ting av samme sak for Lent, 

for i utgangspunktet så er ikke de to påstandene ensbetydende. Jeg tror likevel at det er slik 

Lent ser det. For Lent er gruppa en forlengelse av oppdragsgiver i den forstand at det er de 

som skal finne svarene og løsningene for prosessen oppdragsgiver har satt i gang.  
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En prosessleder skal i utgangspunktet søke å være nøytral i forhold til 

beslutningstaking som er knyttet til innhold og resultater. Et annet kriterium er at 

prosesslederen jobber for hele gruppa, ikke for enkeltindividet eller for eksempel 

ledergruppa i en organisasjon. Det betyr at i utgangspunktet kan alle mennesker 

fungere som prosessledere. Det er ikke dermed sagt at hvem som helst passer til å 

innta rollen, men de fleste kan gjøre en god jobb som prosessleder hvis de får litt 

trening og hjelp til å finne gode metoder (Tanggaard, 2016, s. 87). 

 

Lent uttrykker at prosessleder skal være en nøytral part i prosessen. Prosessleder skal ikke 

(delta eller) blande seg i hvilket innhold eller hvilke resultater gruppa ønsker å ta inn i 

prosessarbeidet. Et annet viktig aspekt ved prosessledelse er at prosessen eies av gruppa. 

Prosessleder sin oppgave går ut på å støtte opp om gruppa, og i tillegg påse at prosessen ikke 

blir et instrument for å fremme ledergruppa eller enkeltindividet. Lent fremholder at hvem 

som helst kan være en prosessleder, men at det kreves litt innsikt i de metoder og verktøy som 

prosessledelse bygger på.   

 

Her kan vi at Lent er tydelig på at prosessleder jobber for hele gruppa, og at beslutninger som 

gjelder innhold og resultater skal være noe som gruppa har kommet frem til i fellesskap. Dette 

viser hvilken tillit Lent gir til individene, og det viser også hvilken tro Lent har på 

menneskelig samhandling når man tilrettelegger for dette på riktig måte.  

 

5.3 Relasjon 

Ifølge Lent er det å bygge gode relasjoner avgjørende for å drive mellommenneskelige 

prosesser, der en god relasjon kan forstås som et samspill mellom to eller flere deltakere. I de 

følgende avsnittene skal vi se litt nærmere på hvilken betydning en god relasjon har for å 

lykkes med prosessarbeid. 

 

Å utøve prosessledelse er en moralsk handling. Du velger noen spørsmål og metoder 

som du inviterer mennesker til å ta i bruk. Disse spørsmålene og metodene får direkte 

konsekvenser for deltakernes liv de neste minuttene, timene, dagene eller årene, og 

når du bestemmer hvem som skal delta på hvilke måter, sier du samtidig at du tror på 

at deltakerne i prosessen kan bidra eller ikke (Tanggaard, 2016, s. 95).  
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Vi skaper andre og blir selv kontinuerlig skapt av andre mennesker (Gergen, 1999). 

Alt du sier og gjør i møte med et annet menneske betyr noe for den andres 

selvforståelse og væren (Tanggaard, 2016, s. 53).  

 

Lent sier her at de ser på det å utøve prosessledelse som en moralsk handling, det vil si at man 

signaliserer et sett med normer og verdier som man ønsker å praktisere i prosessen som 

deltakerne involveres i. De hevder at alt hva en prosessleder velger å gjøre, i form av for 

eksempel hvilke spørsmål og metoder hen velger å bruke, vil ha konsekvenser for deltakerne. 

Lent hevder at vi skaper hverandre gjennom alt vi sier og gjør. Når prosessleder tar valg om 

hvem som skal delta på hvilke måter i prosessen, sier prosessleder samtidig noe om hvordan 

de ser på, oppfatter og tror på individet. Dette mener Lent vil ha konsekvenser for hvordan 

individene forstår seg selv og deres rolle i prosessen, og er dermed moralsk sett forpliktende.  

 

Når Lent snakker om det å utøve prosessledelse som en moralsk handling, tolker jeg at de 

mener prosessleder har et ansvar for hva som anses som akseptabel adferd for hvordan 

gruppeprosessen praktiseres. Alt det en prosessleder sier og gjør, og hvordan de velger å 

forholde seg til individene i prosessen, vil dermed ha en betydning for hvordan individene gis 

rom for å delta og dermed muligheter for å forstå seg selv og andre i gruppa. Derfor er det 

viktig hvordan prosessleder opptrer overfor deltakerne, noe følgende sitat illustrerer. 

 

Filosofen og presten Løgstrup (2010) sier i Den etiske fordring at vi holder litt av den 

andres liv i våre hender. Det bildet liker jeg veldig godt. Som prosessleder holder vi 

litt av deltakernes liv i hendene våre, og deltakerne holder mitt liv i sine hender 

(Tanggaard, 2016, s. 95). 

 

Vi holder en del av den andres liv i våre hender, sier Løgstrup (2010). Kollektive 

prosesser er i så måte et risikoprosjekt. Det er skjørt fordi vi med enkle ord kan bryte 

ned viktig trygghet og tillit i gruppa. Og trygghet og tillit er helt avgjørende for at vi 

skal klare å bygge relasjoner, og dermed også resultater (Tanggaard, 2016, s. 53). 

 

Her visualiserer Lent hvordan vi som mennesker er avhengige av hverandre. Prosesslederen 

holder på sin side deltakerne innenfor sine rammer, mens deltakerne handler, reagerer og 

dermed gjensidig former prosesslederens håndtering av samarbeidet på en komplementerende 

måte. Lent viser her til en grunnleggende kollektiv prosess med en dynamikk som ikke lar seg 
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fullt ut kontrollere og dermed alltid vil bære i seg en viss risiko, der man med enkle ord lett 

kan bryte ned trygghet og tillit i gruppa. Trygghet og tillit blir derfor avgjørende for å bygge 

konstruktive relasjoner som driver prosessene videre for å oppnå gode resultater. 

 

Slik jeg tolker Lent har prosesslederen dermed et viktig og sammensatt ansvar som leder. Når 

man inntrer i rollen som prosessleder mener Lent at man bør være bevisst sin rolle og sin 

påvirkning på gruppa og hvilke holdninger og verdier om mennesket dette målbærer. Slik jeg 

forstår det har en prosessleder derfor som primær oppgave å se til at de involverte deltakerne 

føler seg betydningsfulle og trygge. Når de gjør det, vil det utvikles en tillit mellom partene. 

Når tilliten er tilstede har deltakerne lettere for å åpne seg og bidra i prosessen. Dette kommer 

tydelig til uttrykk i sitatene nedenfor. 

 

For å klare å lede en gruppe mennesker gjennom en prosess er det en forutsetning at 

det blir etablert en form for tillit deltakerne imellom og ikke minst mellom deltakerne 

og prosesslederen (Tanggaard, 2016, s. 95).  

 

Når tilliten er til stede, kjennes det trygt og godt å være i rommet, men det skal veldig 

lite til for å bryte den ned. Tilliten er i stor grad avhengig av hva slags holdning 

prosesslederen møter deltakerne med (Tanggaard, 2016, s. 95). 

 

For å lede en gruppe mennesker gjennom en prosess, er det avgjørende at det har blitt etablert 

en form for tillit mellom partene i prosessen, og det er prosesslederens holdning til deltakerne 

som i stor grad avgjør hvorvidt denne tilliten utvikles eller brytes ned. Samtidig er Lent klare 

på at tillitsforholdet er sårbart, og viser også i dette sitatet betydningen av grunnleggende 

holdninger, for å ivareta og utvikle tillitsforholdet til deltakere i prosessen.  

 

Tillit er med andre ord en helt avgjørende faktor for å lede kollektive prosesser der man er 

avhengig av menneskelig samhandling for å drive prosessen videre. Det er viktig både for 

ledere i organisasjoner og prosesslederes holdninger overfor deltakerne. Dersom vi fremhever 

prosesslederen, betyr dette å ha tillit til deltakerne, fordi dette blir avgjørende for at deltakerne 

selv skal ha tillit til prosessleder, og for derigjennom klare å lede prosessen videre på en god 

måte. Igjen peker Lent her på en grunnleggende holdning overfor medmennesker. 
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De fleste mennesker trenger å bli anerkjent for å oppleve seg verdifulle (Tanggaard, 

2016, s. 53).  

 

Anerkjennelse, slik vi forstår den i denne sammenhengen, handler om å verdsette den 

enkeltes kunnskap, ferdigheter og bidrag. Når deltakere på et møte eller i en prosess 

opplever at de blir lyttet til, og at det de har kunnskap om eller spør om er relevant og 

viktig for andre, får de en opplevelse av å bli anerkjent for noe de kan. Dette skaper 

trygghet som igjen gjør at vi åpner for å bidra i prosessarbeidet (Tanggaard, 2016, s. 

53). 

 

Vi ser fra sitatene over at Lent eksplisitt peker på anerkjennelse som en kjerne i både det å 

inkludere og det å skape tillit. Sitatet fastslår at mennesker har et behov for å føle at de betyr 

noe og er verdt noe. Anerkjennelse er her helt grunnleggende i måten vi viser andre 

mennesker at vi verdsetter dem. Når deltakerne føler at de blir anerkjent for noe de kan eller 

mener, skapes det en trygghet som gjør det lettere for dem å ta del i prosessen. 

 

For at de involverte deltakerne skal bidra, er det avgjørende at de føler seg trygge. Hvis 

prosessleder anerkjenner deltakerne for det de kan, gir dette deltakerne en følelse av mestring. 

Samtidig åpner dette et rom og en bevissthet for at deltakerne også respekterer hverandre og 

dermed sammen skaper et fellesskap for trygghet der flest mulig ønsker å bidra i prosessen. 

Følgende sitat illustrerer dette fellesskapsaspektet på en billedliggjørende måte. 

 

Når vi opplever at noen ser det vi er flinke til, våre gode sider, våre gode intensjoner 

og egenskaper, vil de fleste av oss kjenne at vi er verdt noe og at vi har noe å bidra 

med. Det gjør at vi tør å delta, og kanskje til og med tør å si/gjøre noe som er dumt 

eller feil uten å føle oss små og dumme i etterkant – de andre har jo tross alt sett noen 

av våre gode sider! Samtidig kan mange bevege seg fra å være i en forsvarsposisjon i 

en prosess til å være åpen for å lytte til andre synspunkter og være nysgjerrig på dem. 

Dette er en forutsetning for å skape gode dialoger, samskape løsninger (Tanggaard, 

2016, s. 52). 

 

Når vi blir anerkjent av andre, får vi en opplevelse av at vi er verdt noe og at vi har noe å 

bidra med. Dette gjør at vi har lettere for å delta og bidra i prosessen. Når vi blir anerkjent av 

andre, er vi mer åpne for andres perspektiver. 
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I følge Lent er gode dialoger en viktig forutsetning for å skape slike gode og tillitsfulle 

prosesser. Dersom man befinner seg i en forsvarsposisjon, vil man lett ha vanskelig for å 

kommunisere med andre. Lent mener at vi må være bevisst på dette om å anerkjenne andre 

for deres synspunkter, slik at de skal føle seg trygge nok til å delta. På denne måten vil de 

også bli mer åpne for andres synspunkter. 

 

Prosessledelse er på den ene siden en ferdighet som kan trenes opp, og du kan støtte 

deg på en rekke verktøy og metoder for å utføre prosessledelse. På den andre siden 

handler prosessledelse om noe mer – det handler om holdninger, om å bruke empati 

for å treffe deltakernes behov og en grunnleggende antakelse om at mennesker kan 

bidra på gode måter så lenge det blir lagt til rette for det (Tanggaard, 2016, s. 95). 

 

Som prosessleder kan en være ekspert på metoder og bruk av verktøy, men aldri på 

det som virkelig betyr noe for deltakerne – nemlig svarene og løsningene som 

deltakerne leter etter. De må komme fra gruppa (Tanggaard, 2016, s. 97). 

 

Som tidligere bemerket er det å la deltakere slippe til og gi rom for ulike synspunkter en del 

av Lents prosessledelsesprofil. Som vi ser av sitatene over er denne måten å drive 

prosessarbeid på noe Lent mener at man kan lære seg. Prosessledelse handler derfor også om 

å lære seg å bruke konkrete verktøy og metoder som prosesslederen kan støtte seg på. 

Prosessledelse handler følgelig både om praktiske arbeidsmåter og grunnleggende 

menneskesyn og holdninger i måten en prosessleder møter sine deltakere med. 

 

De to utsagnene ovenfor viser hva Lent mener inngår i det å utøve prosessledelse, som 

handler like mye om å ha fokus på individene som det å bruke konkrete metoder og verktøy. 

Et eksempel på denne sammenhengen ser vi i måten de bruker empati for å komme nærmere 

inn på deltakerne, slik at de motiveres til å dele ting som betyr noe for dem. Empati forstås 

her som et verktøy. 

 

På det individuelle planet handler dette i stor grad om å utøve empati – altså prøve å 

sette seg inn i den andre personens ståsted og forstå hennes følelser og handlinger ut 

fra dette ståstedet. Det er ingen enkel oppgave, men det kan noen ganger hjelpe deg 

som prosessleder å tenke at denne holdningen er viktig for virkelig å kunne hjelpe 

(Tanggaard, 2016, s. 99). 
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Selv om vi aldri helt kan forstå hva den enkelte egentlig tenker og føler, vil det alltid 

være et startpunkt å prøve så se prosessen de skal inn i ut fra deres perspektiv, og veie 

sine ord og sin atferd ut fra hvordan de vil oppleve denne. Philip Dammen, Ph.d. i 

psykologi, sa på et internseminar hos Lent: «Jeg kan aldri helt forstå min klients 

virkelighet, men jeg kan gi ham en følelse av å bli forstått.» Noen ganger kan det være 

nok for å få legitimitet og tillit som prosessleder (Tanggaard, 2016, s. 98-99). 

 

I følge Lent handler empati her om å sette seg inn i andres ståsted for å prøve å forstå deres 

handlinger og følelser ut ifra dem. Selv om Lent ikke tror at det vil være mulig å forstå den 

andres tanker og følelser fult ut, vil det å kunne gi den andre en opplevelse av å bli forstått, 

være et viktig utgangspunkt for å få deltakerne til å bidra på en genuin og oppriktig måte.  

 

Slik jeg tolker Lent så handler empati om å vise deltakerne at man går inn i prosessen med en 

åpen holdning og et genuint ønske om å være der for dem. Dette igjen bekrefter det vi 

tidligere har pekt på som respekt for det det enkelte individ kan bidra med. 

 

5.4 Styrke det velfungerende 

Det siste temaet som har kommet fram av min gjennomgang av Lents tekst går på hvordan de 

beskriver og forklarer hvordan prosessledelse drives fram på. Et viktig element i Lent sin 

prosessledelse ligger her i fokuset på det som allerede fungerer godt.  

 

Det du undersøker, blir det mer av. Undersøk, identifiser og forstørr det som allerede 

fungerer spesielt godt – ta utgangspunkt i styrkene og det velfungerende, både hos 

individer, grupper og organisasjoner (Tanggaard, 2016, s. 51). 

 

Lent mener at vi må få tak i hva som fungerer godt i dag. Videre må vi bygge på dette og 

forsøke å dra nytte av det og forsterke de gode sidene. Hvis noe fungerer godt er det ofte en 

god grunn til det, og dette må vi forsøke å få tak i. Lent snakker om å styrke det 

velfungerende, både hos individer, grupper og organisasjoner. 

 

Styrkebasert prosessledelse er ferdigheter i å anerkjenne og ta i bruk deltakernes 

styrker på måter som utløser fellesskapets potensialer (Tanggaard, 2016, s. 29). 
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På individnivå vil en styrkebasert tilnærming til prosessledelse handle om å legge til 

rette for prosesser som identifiserer og forstørrer individers gode egenskaper, styrker 

og prestasjoner og bringe disse i spill på flere og nye måter i teamet eller 

organisasjonen (Tanggaard, 2016, s. 51). 

 

Lent fremhever det de kaller styrkebasert prosessledelse. Styrkebasert prosessledelse er i følge 

Lent en måte organisasjonen tar tak i, forstørrer og tar nytte av deltakernes gode egenskaper, 

styrker og prestasjoner på.  

 

Slik jeg oppfatter Lent vil organisasjonens fokus på styrker være med på å løfte individene, 

fellesskapet og organisasjonen enda mer. Det interessante i sitatene over er også hvordan Lent 

fremhever sammenhengen mellom individet og fellesskapet. Som vi har sett av analysen 

tidligere, har dette i Lents perspektiv en grunnleggende forankring i individets ressurser, men 

her er igjen fokuset rettet mot hvordan fellesskapet både kan bli bevisst på disse ressursene og 

dermed bli relevante og nyttige for fellesskapet. Dette understrekes også i det følgende sitatet.  

 

Det samme utgangspunktet, altså å undersøke og forstå det velfungerende, er en 

fornuftig måte å behandle gruppe- organisasjonsnivå på – let etter de situasjonene 

organisasjonen har fungert på sitt beste og mest vitale, undersøk suksessfaktorene som 

bidro og forstørr disse i framtida. Målet med prosessarbeid bør være mer enn bare å 

løse problemer, for da kommer vi som regel fram til normaltilstanden vår. Målet bør 

være å utløse våre aller største potensialer – og da blir spørsmålene og det vi 

undersøker veldig viktig (Tanggaard, 2016, s. 52).  

 

Lent oppfordrer her både til en undersøkende og positivt forsterkende tilnærming. Altså å 

finne ut hvorfor noe fungerer godt og ut fra denne innsikten bygge videre på det som er 

velfungerende. Her kommer det tydelig fram at man må jobbe på flere plan, ikke bare på 

individnivå, men også på kollektivt nivå. I følge Lent er målet med dette prosessarbeidet å 

realisere organisasjonens reelle potensial ut over det å bare løse opplevde problemer.  

 

Her kommer det frem at Lent mener en styrkebasert tilnærming ikke bare gjelder for 

individet. Ved å få tak i de positive erfaringene som organisasjonen og individene har sett har 

fungert tidligere, vil man kunne forstå hva som er verdifullt å bevare i det videre 
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prosessarbeid i organisasjonen som ellers vil kunne gå tapt. Som sitatet nedenfor illustrerer 

handler dette om mer enn å løse problemer. 

 

Det handler ikke om å løse problemer, men å utløse potensialer. Det handler ikke om 

å løse problemet, men å oppløse problemet. Det er ikke personen som er problemet, 

det er problemet som er problemet (Tanggaard, 2016, s. 108). 

 

Slik det beskrives i sitatet over handler prosessledelse om å utløse potensialer, altså verdier 

som ligger både hos individene og i fellesskapet, ikke kun problemer. Med dette mener de at 

prosessledelse handler om å finne måter å få problemene til å opphøre som følge av de 

menneskelige ressursene og erfaringsfellesskapet som bor i organisasjonen. I følge Lent selv 

kan og bør derfor ikke individer defineres som problemer, men mer mot problemene som en 

form for hendelsesforløp i organisasjonen.  

 

Slik jeg tolker Lent handler prosessledelse dermed om å utløse de involvertes potensialer for 

at organisasjonen skal nå sine beste resultater. For at vi skal utløse de involvertes potensialer, 

hevder Lent at vi er avhengig av at vi ikke ser på individene som et problem. Slik jeg 

oppfatter Lent inneholder individet et potensial som det er viktig for organisasjonen å få tak i 

og få utløst. Et fokus på problemer vil i et slik tilfelle hindre oss i å se hvilke muligheter vi 

har.  

 

5.5 Oppsummering av funn fra den tematiske analysen 

Etter en mer detaljert analyse av tematiske områder i Lents tilnærming til prosessledelse, er vi 

ved et punkt hvor vi kan trekke fram noen oppsummerende hovedpunkter fra det analysen 

viser:  

 

Lent følger en organisk og levende beskrivelse av organisasjonen og med denne metaforen 

legger de vekt på at alle menneskene i organisasjonen er viktige bidragsytere til helheten. 

Hvert individ har ressurser og styrker som kan være verdifulle og som det er viktig for 

organisasjonen å identifisere og få tak i. Fokuset bør her være på hvordan organisasjonen kan 

få frem denne kompetansen slik at individene, fellesskapet og organisasjonen kan ta nytte av 

dette som en helhet. Lent hevder videre at prosessledelse er en måte å få fram disse ‘skjulte’ 

ressursene på; det vil si at man i fellesskap må grave fram denne kompetansen. 
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I følge Lent er vi er avhengig av menneskelig samhandling i fellesskap for å få dette til, noe 

som igjen vil gi gode resultater for organisasjonen. Her er det viktig å gjøre individene klar 

over dette slik at de ser betydningen av både sitt eget og andres bidrag. Prosessledelse er en 

måte å øke medlemmenes selvinnsikt, og forståelse av hvordan organisasjonen henger 

sammen som en helhet, og hvordan enkeltdelene har betydning for å skape gode resultater. 

Gjennom å undersøke og lete etter individers styrker og ressurser som en del av en kollektiv 

prosess, kan dette styrke både den enkelte og fellesskapet ved å bruke hverandre på bedre 

måter. En helt sentral side ved Lents filosofi er dermed å tydeliggjøre individenes styrker, og 

dermed gjøre det lettere for organisasjonen å se hvordan de kan bruke denne kompetansen til 

å skape resultater for fellesskapet. Prosessledelse bidrar på denne måten til å få fram disse 

ressursene hos individene, der de ser seg selv som en del av noe større, som dermed fører til at 

individene får et behov for å bidra og ta ansvar. I følge Lent vil kompetanse i prosessledelse 

på denne måten gi oss innsikt i å forstå organisasjonen, som igjen gjør at vi ut fra individuell 

trygghet kan utvikle organisasjonen gjennom styrket samhandling.  
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6 Drøfting 

I dette kapitlet skal jeg drøfte resultatene av analysen i lys av teorien som ble gjort rede for i 

kapittel 3. Jeg vil videre oppsummere oppgavens diskusjonsdel, og konkludere rundt hva 

analysen kan fortelle om Lents fokus på individet. Til slutt vil jeg se på hvordan dette kan 

bidra til å besvare problemstillingen. Ut ifra analysefunnene har jeg valgt ut temaer som 

forklarer hvordan individfokuset utspiller seg i Lents prosessledelse. Disse temaene til å 

trekke noen linjer til coachingfeltet, og se på likheter og forskjeller som ligger i 

individfokuset til både Lents prosessledelse og coaching. 

 

6.1 Bevisstgjøring av individets styrker i prosessledelse 

I Lents prosessledelse ser man på organisasjonen som organisk og levende, og i dette ligger 

det en forståelse av de ansatte i bedriften som en ressurs. Man tenker at menneskene i 

organisasjonen har en verdi fordi de kan tilføre noe til organisasjonen. Det blir derfor viktig å 

få innsikt i den kompetansen som befinner seg i bedriften, og å finne måter å sette denne 

kompetansen i spill sånn at man kan nyttiggjøre seg det potensialet som ligger i 

organisasjonen. I denne metaforen tenker man seg at man får tak i denne kompetansen 

gjennom å tilrettelegge for deltakelse. 

 

Funnene fra analysen viser at prosessledere er mulighetsorienterte, noe som betyr at de er 

opptatt av å finne måter for hvordan individene kan bruke seg selv og bidra i prosessen. De 

bruker en form for styrkebasert tilnærming for å identifisere hvilke styrker individet har, for at 

det skal bli tydeligere hvordan individet selv kan bidra med disse. En slik bevisstgjøring av 

styrker hos den enkelte vil også være hensiktsmessig for gruppa eller organisasjonen som 

helhet, fordi at det også gjør andre oppmerksom på hvilken kompetanse individet har slik at 

andre også kan dra nytte av det. På den måten kan individets styrker utnyttes for fullt i 

organisasjonen, samtidig som individet føler de får brukt seg selv på en måte som er 

utviklende og inspirerende.  

 

6.1.1 Bevisstgjøring av individets styrker i coaching 

Coaching er på samme måte opptatt av å identifisere og fokusere på individets styrker. Ved å 

identifisere og fokusere på våre egne styrker blir vi mer bevisst de ressursene man allerede 

sitter inne med og hvordan man kan få tatt de i bruk til å møte de utfordringer man har i livet 
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(Gjerde, 2010) Seligman, som mange regner som den positive psykologiens far, mente at det 

å fokusere på våre egne styrker kunne bidra til at individet fungerer på sitt mest optimale 

(Gjerde, 2010). Det kan likevel gjøres et skille her mellom coaching og prosessledelse. De to 

tilnærmingene har litt ulike formål med prosessene, og de har derfor forskjellige begrunnelser 

for hvorfor man ønsker en optimal menneskelig fungering. I coaching snakkes det ofte om en 

optimal menneskelig fungering i livet generelt, mens det i prosessledersammenheng vil være 

mer naturlig å snakke om en optimal menneskelig fungering i organisasjonen.   

 

6.2 Verdsettelsesaspektet i prosessledelse 

Et aspekt som kom fram under analysen er prosesslederens fokus på å vise en form for 

verdsettelse for deltakerne som er i prosessen. Slik jeg oppfatter det er en vellykket 

prosessledelse avhengig av slik verdsettelse for at alle de involverte deltakerne skal kunne 

tørre og ville delta og bidra i prosessen. For at deltakerne skal tørre og ønske å bidra, er de 

avhengig av en form for trygghet og tillit i gruppa. Prosessleder er på mange måter den som 

skal vise vei i så måte. For å bygge en slik trygghet og tillit er prosesslederen nødt til å vise at 

de verdsetter individene. Jeg vil nå undersøke nærmere hva dette verdsettelsesaspektet består 

av og hvordan den påvirker prosessarbeidet på en positiv måte. 

 

Sentralt i verdsettelsesaspektet ligger det i bunn en grunnleggende holdning som må være til 

stede hos prosessleder. Denne holdningen handler om å kunne anerkjenne deltakerne i gruppa. 

Prosessleder må vise at hen respekterer og tror på at deltakerne er de som best kjenner sin 

egen virkelighet og har ansvar for sitt liv og sin hverdag. Prosessleder vil aldri kunne forstå 

hver enkelt deltaker fullt ut, men det handler om å kunne gi deltakerne en følelse av å bli 

forstått. På det individuelle planet handler dette om å utøve empati. Gjennom å prøve å ta 

deres perspektiv og veie sine ord og sin atferd ut fra hvordan deltakerne vil oppleve den, vil 

prosessleder innta en anerkjennende holdning. For å vise individet at de verdsetter dem, vil 

prosessleder gi uttrykk for at hen ser individet og anerkjenner den enkeltes kunnskap, 

ferdigheter og bidrag. Når individet opplever at de de blir sett og anerkjent på en slik måte, vil 

de få en følelse av at de er verdt noe og at de har noe å komme med. Når de får en opplevelse 

av å bli anerkjent for noe de kan, skapes det en trygghet som gjør at individene ønsker å bidra 

i prosessarbeidet.  
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Prosessledelse er på denne måten avhengig av prosessleders holdning. Prosessleder må møte 

gruppa og enkeltindividene der de er med en anerkjennelse, respekt og tro på at individene 

kan bidra på en god måte. På gruppenivå handler empati om å innta en åpen holdning som 

prosessleder. I dette ligger evnen til å innta en nøytral holdning til den kulturen og de 

normene som de møter i gruppa, og at du som prosessleder unngår å dømme holdninger og 

handlinger fra ditt ståsted eller din kultur.  

 

Som nevnt tidligere ønsker prosessleder å gjøre individet bevisst på sine ressurser og 

muligheter. I denne bevisstgjøringen ligger det i tillegg en form for verdsettelse, ved at 

prosessleder får individet til å se og føle at de har noe å komme med og har betydning for 

prosessen. Når du gir noen tillit til å delta, så viser du at du verdsetter deres individuelle 

deltakelse. Samtidig som du lar noen delta, så innebærer dette samtidig at du gir de en rolle og 

et ansvar. På denne måten viser prosessleder at organisasjonen gir fra seg litt makt og kontroll 

til hver enkelt deltaker. I dette ligger det en helt tydelig symbolisering av deltakerne som 

betydningsfulle og i stand til å bidra for at organisasjonen skal lykkes.  

 

6.2.1 Verdsettelsesaspektet i coaching 

I coaching tenker man at individet selv sitter med egenskaper som gjør de i stand til å kunne 

utvikle seg og til å kunne takle livets utfordringer (Gjerde, 2010). Man tenker også at det er 

individet selv som sitter på svarene (Berg & Ribe, 2013). Det er individet selv som vet best 

hva som gir dem mening, lykke og tilfredsstillelse med livet (Seligman, 2009). En coach sin 

rolle blir å skape en trygghet og tillit i relasjonen til individet slik at individet åpner seg. I 

coaching snakker man om at coach må ha en bestemt rolle og en verdsettende holdning til 

individet. Empati skal hjelpe coach til å kunne anerkjenne individet slik at individet føler seg 

sett og forstått (Gjerde, 2010). I dette så ligger det en erkjennelse hos individet av å bli 

verdsatt. Når coach samtidig gir individet tillit og ansvaret for å komme med svarene selv, 

viser coach at hen tror på individet og verdsetter deres kunnskap. 

 

6.3 Tilrettelegging i prosessledelse 

Analysen kan være med på å belyse maktforholdet mellom prosessleder og deltakerne i 

prosessen. Det er en viss grad av strukturell asymmetri i prosesslederforholdet. Prosessleder 

har en annen rolle i prosessen enn de andre deltakerne i og med at det er prosessleder som 

innehar det formelle ansvaret for prosessarbeidet. Prosessleder har en annen kompetanse enn 
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det som deltakerne har, fordi de har innsikt i de metoder og verktøy som skal benyttes for å 

drive prosessen videre. Ut over dette sitter ikke prosessleder på en spesiell kompetanse. En 

prosessleder kan være alt fra en leder, til en ansatt eller en person som er hentet inn utenifra. I 

dette ligger at hvem som helst kan fungere som prosessleder bare de får litt innføring og 

trening i metoden.  

 

Prosesslederrollen er en funksjon som en person tildeles for å holde i prosessen, se til at den 

drives fremover og at den foregår innenfor de rammene som er satt. Prosessleder trenger ikke 

nødvendigvis å ha kjennskap til organisasjonen, fordi det ikke er prosessleder sine 

perspektiver og kunnskaper som man er ute etter. Det er deltakerne som skal bringe inn de 

viktige bidragene og perspektivene i prosessen. Prosessleder sin oppgave blir å sørge for at 

prosessen drives ut ifra gruppas mål eller de utfordringene gruppa ønsker å løse. Den viktigste 

funksjonen prosessleder har er å påse at det tilrettelegges for et «handlingsrom», det vil si et 

rom for samhandling der de involverte bruker egne ressurser til å svare på de utfordringene de 

ønsker å løse. Prosessleder vil derfor ikke ha noen spesiell autoritet i relasjonen til de andre 

deltakerne. Deltakernes involvering og ansvarliggjøring i prosessen, og den rollen deltakerne 

har med tanke på prosessens retning og utfall, bidrar til å jevne ut en eventuell strukturell 

asymmetri der prosesslederen sitter med størst autoritet.  

 

Prosessleder skal i utgangspunktet holde seg nøytral når det gjelder beslutninger hva angår 

innhold og resultater. Grunnen til dette er fordi de ønsker at individene selv skal komme med 

sine egne ideer og perspektiver. Slik jeg tolker Lents prosessledelse innehar alle mennesker 

viktig kunnskap og kompetanse som er unikt for dem og som er viktig for organisasjonen å få 

tak i, og for mye inngripen kan hindre individene i å ville dele dette med fellesskapet. I 

prosessledelse er det viktig at prosessleder gir rom for at individene skal kunne tenke, 

diskutere og bidra. Dersom prosessleder velger å gripe inn, kan det i verste fall føre til at 

individene stopper sine tankeprosesser fordi de enten ikke tørr å bidra, eller fordi de naturlig 

overlater ansvaret til prosessleder.  

 

Slik det ser ut er prosessleder ikke et instrument for andre enn for gruppa. Jeg oppfatter 

likevel at prosessleder har lov til å komme med forslag der de opplever at det passer og er 

behov for det. Det er likevel ikke til å komme foruten at en prosessleder vil påvirke prosessen 

i en viss grad gjennom valg av spørsmål og metoder, til tross for at prosessleder søker å ha så 

rolle som mulig.  
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6.3.1 Tilrettelegging i coaching 

Coach har på samme måte som prosessleder innsikt i de metoder og verktøy som trengs for å 

drive prosessen, i dette tilfellet coachingprosessen (Gjerde, 2010). Selv om maktforholdet 

mellom coach og individet her heller i retning av coach som da sitter på en kompetanse innen 

coachingfeltet, så dreier dette maktforholdet mer i retning av individet fordi man tar 

utgangspunkt i at det er individet selv som sitter på svarene og som skal ta avgjørelsen på hva 

formålet med coachingen skal være (Gjerde, 2010). 

 

Coach skal ha en nøytral rolle og fungere som er sparringspartner for individet (Berg & Ribe, 

2013). I coaching skal man på samme måte som i prosessledelse hjelpe individet i ønsket 

retning, og i tilfeller der det er behov kan coachen hjelpe individet med å sette retning. 

Forholdet betegnes som et samarbeid mellom to personer der begge parter deltar som aktive 

aktører og som kontinuerlig lærer av prosessen (Berg & Ribe, 2013). En coach skal til 

forskjell fra prosessleder, unngå å ta for mye styring i prosessen. Coachen inntar en 

hjelperrolle, der individet i størst mulig grad skal støttes og gis muligheten til egen refleksjon 

og til selv å komme med svarene. En coach skal derfor legge til rette for det (Gjerde, 2010). 

Coaching er individorientert der fokuset kun er på å hjelpe individet. En coach trenger ikke å 

ta styring fordi prosessen kun har fokus på individet. Med andre ord inneholder ikke 

prosessen andre involverte eller andre interessenter enn det individet som coaches. Slik jeg ser 

det forholder dette seg litt annerledes i prosessledelse. Prosessleder har på sin side i oppgave å 

sørge for at prosessen går i retning av gruppa, og ikke ut fra noen enkeltindivider. 

Prosessleder holder i så måte en viss kontroll på prosessen. Sistnevnte gjør at prosessledelse 

skiller seg litt fra coaching. 

 

6.4 Fokus på individet – Likheter og forskjeller mellom prosessledelse og 

coaching 

Både prosessledelse og coaching snakker om en optimal menneskelig fungering, men de har 

ulike hensikter med hvorfor de ønsker å gå inn i prosess med det formål om at man skal 

optimalisere individets potensial. Prosessledelse handler om å utløse organisasjonens 

potensial, mens det i coaching handler om en form for selvrealisering av individet for 

individets egen skyld.  
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Verdsettelsesaspektet slik jeg har vist i drøftingen er ganske likt i prosessledelse og coaching. 

Begge har fokus på å verdsette deltakerne/individet på en måte som gjør at individene føler 

seg sett og forstått, og at det skapes en trygghet og tillit som får individene til å åpne seg og 

delta aktivt i prosessen. I både prosessledelse og coaching er prosessene avhengig av en aktiv 

deltakelse. Det prosessene prøver å få tak i er individenes/individets egne perspektiver, fordi 

man i begge prosessene tenker at individene har noe genuint å bidra med. 

 

I begge tilfeller er rollen til prosessleder og coach å legge til rette for endring og utvikling. 

Både prosessleder og coach prøver å skape et rom der individene/individet blir mer bevisst på 

sin egen kompetanse. Samtidig er både prosessleder og coach opptatt av å oppnå samhandling 

mellom partene i prosessen, noe som skapes i det mellommenneskelige, det vil si at denne 

utviklingen ikke skjer isolert hos det enkelte individ. I coaching står individet imidlertid fritt 

til å ta valg i den retningen en selv vil, mens man i prosessledelse i noe større grad orienterer 

individenes bevisstgjøring og kreativitet i retning av kollektivets felles behov. Fokuset på 

individet og realiseringen av individet blir dermed i prosessledersammenheng mer sideordnet 

og relatert hensynet til gruppa. Med andre ord balanseres fokuset på individet opp mot en 

felles utvikling i organisasjonen. Formålet med prosessledelse handler følgelig ikke bare om 

individet, til tross for at det støttende fokuset på individet har en viktig tillitsskapende 

funksjon som er viktig for å realisere organisasjonens potensial. 

 

6.5 Alle prosesser starter med individet 

Lents Prosessledelse har hentet mye inspirasjon fra coachingfeltet. Lent sier selv at coaching i 

utgangspunktet er på individnivå, men at det og kan brukes i møte med team (Tanggaard, 

2016). Jeg oppfatter at Lent ser noe essensielt i coachingens fokus på individet. Under, følger 

en begrunnelse for hvorfor jeg mener dette. 

 

Uansett om vi er i en endringsprosess med teamet eller med organisasjon, så vil vi alltid stå i 

individuelle indre prosesser. Dette betyr at vi som individer har egne personlige prosesser 

som styrer våre tanker og vår fungering. I jobbsammenheng kan individets indre prosesser 

være så styrende at de i verste fall hemmer individets fungering i organisasjonen. Jeg 

oppfatter at Lent ser på individets fungering som grunnleggende for å skape gode prosesser. 

Med andre ord kan man si at Lent mener at alle prosesser starter med individet, og derfor må 

vi bistå de i denne prosessen. Lent ønsker å møte individene der hvor de er, samtidig som de 
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prøver å finne måter å få individet til å fungere optimalt. I denne sammenheng ser jeg at Lent 

støtter seg på positiv psykologi, som hevder at mennesket er på sitt mest optimale når det får 

utløst sitt potensiale (Gjerde, 2010). I Lents prosessledelse blir realisering av individets 

potensial sett på som nødvendig for å drive kollektive prosesser. Ut ifra dette mener jeg å 

kunne påstå at man i Lents prosessledelse har et tydelig fokus på individet, men at deres 

hovedfokus likevel ligger på organisasjonen og er knyttet opp mot hvordan de best kan 

optimalisere potensialet som ligger her. 

 

6.6 Operasjonalisering av ‘synet på individet’ i prosessledelse 

Slik vi har sett bygger coaching på et positivt menneskesyn, og innledningsvis i oppgaven 

hadde jeg en antagelse om at Lent hadde det samme positive menneskesynet. For å danne en 

formening om hva dette synet på individet er, og for å kunne vurdere hvorvidt Lent har det 

samme synet, har jeg operasjonalisert coachingens syn på individet med et begrep som kan 

anvendes i min analyse av Lents tekster. Som nevnt i teoridelen, kom det frem at Co-Active 

coaching var den tilnærmingen til coaching som sammenfalt mest med det positive 

menneskesynet som coachingen bygger på. I det positive menneskesynet tror man på 

menneskets evne og rett til å håndtere ulike situasjoner, og man ønsker derfor å tilrettelegge 

for at individet kan ta beslutninger på egenhånd. I det positive menneskesynet viser man at 

man har tillit til mennesket ved å gi kontrollen over til dem (Gjerde, 2010). I Co-Active 

coaching gis individet kontrollen og ansvaret for utviklingen, og dette visualiserer at coach ser 

noe viktig i individet og at det har en tillit til det. Ut ifra dette kom jeg fram til at det positive 

menneskesynet som vi finner i coaching kunne operasjonaliseres som ‘tillit’, der tillit skulle 

forstås som motsatsen til det å ha kontroll. 

 

Ut ifra det jeg har drøftet i dette kapitlet kan man si at man i Lents prosessledelse har tillit til 

individet. For det første ved at man ser noe viktig i individene, og har tillit til det. For det 

andre ved at man har troen på at individene selv sitter med svarene. For det tredje ved at man 

gir individene kontrollen og ansvaret for utviklingen. 

 

At man i prosessledelse har en tillit til individet, samsvarer med den tilnærmingen til coaching 

(Co-Active coaching) som jeg i teoridelen mente at best representerte det positive 

menneskesynet som er i coaching. Av denne grunn kan man si at synet på individet i 

prosessledelse også kan operasjonaliseres som «tillit». Likevel kan det diskuteres hvorvidt 
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graden av tillit er like sterk i prosessledelse som det den er i coaching. I prosessledelse har 

man et fokus på hjelpe hele gruppa, og ikke bare enkeltindividene, og for å kunne gjøre dette 

er man avhengig av en viss kontroll. Vi kan derfor ikke konkludere med å si at tillit er det 

som best representerer prosessledelsens syn på individet, fordi prosessledelse også inneholder 

en stor grad av kontroll. Men så må det også legges til at man i prosessledelse og coaching 

jobber med to forskjellige typer prosesser, og at det derfor ville vært unaturlig dersom de var 

helt like her. Det vi derimot kan si er at både prosessledelse og coaching begge har forankring 

i positiv psykologi i måten de jobber på. 

 

6.7 Konklusjon 

Ut ifra min sammenligning av prosessledelse og coaching, kan jeg se at det flere trekk fra den 

positive psykologien som dukker opp i begge. I forkant av drøftingen har jeg allerede kommet 

frem til at coaching bygger på positiv psykologi, slik jeg har vist i kapittelet om coaching. 

Etter å ha analysert prosesslederboka til Lent og drøftet resultatene opp mot coaching, ser det 

ut til at både prosessledelse og coaching har en grunnleggende forankring i positiv psykologi. 

Positiv psykologi bygger som nevnt tidligere på et menneskesyn der individet har store 

ressurser (Berg & Ribe, 2013). Coaching springer ut av positiv psykologi og har det samme 

grunnleggende positive synet på mennesket (Gjerde, 2010). I min oppgave ønsket jeg å gjøre 

Lent sitt fokus på individet tydeligere, og jeg har hatt en antagelse om at Lent har det samme 

grunnsynet som coaching. I drøftingen kommer jeg frem til at de deler dette grunnsynet på 

mennesket. Coachingperspektivet har i så måte hjulpet meg til å gjøre det grunnleggende 

perspektivet i Lent mer tydelig. Ved å bruke coachingperspektivet har jeg i større grad kunnet 

presisere hva dette individfokuset faktisk er, og hvilke verdier som ligger i det. Slik jeg ser 

det er ikke Lent selv alltid like tydelige på dette som de burde være, og derfor har 

coachingperspektivet vist noe som Lent med fordel kan bli mer bevisst og forsøke å klargjøre.  

 

Dersom Lent hadde vært flinkere til å bruke noen av de begrepene fra positiv psykologi og 

coaching litt tydeligere, så kunne det kanskje hjulpet dem å gjøre dette enda litt klarere, men 

jeg kan forstå hvorfor Lent kanskje prøver å unngå å bruke positiv psykologi og coaching 

eksplisitt i sin prosesslederbok. En ting er at de vil at boka skal stå for seg selv, og ikke være 

for mye knyttet opp mot coaching og positiv psykologi, som er to helt egne fagretninger. En 

annen ting er at det også er store ulikheter mellom disse to fagretningene og prosessledelse, 

hvor Lent i sin prosesslederbok forsøker å ha et tydelig fokus på organisasjonen selv om de 
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drar inn dette individfokuset. Prosessledelse, slik jeg ser den, er mer enn bare å støtte 

individet. Hele poenget med prosessledelse er å skape muligheter for organisasjonen. Sett ut 

ifra det, går prosessledelse et steg lenger enn bare dette selvutviklingsperspektivet som 

coaching tar utgangspunkt i. Coaching støtter individet for individets skyld, og gjør individet 

mer rustet i sin livsutfoldelse, enten det dreier seg om å forfølge mål knyttet til jobb eller 

privat (Gjerde, 2010). Individfokuset hos Lent knytter seg mer opp til et 

selvutviklingsperspektiv som skal fungere innen rammene av et fellesskap.  

 

Med utgangspunkt i dette kan jeg se at coachingperspektivet ikke strekker helt til. Coaching 

trekker meg bare fram til dette selvutviklingsperspektivet, men mangler dette systemiske, 

organisatoriske elementet, dette fellesskapet og dette kollektive elementet som Lents 

prosessledelsestilnærming tilbyr. Dette viser begrensningene innen coachingperspektivet, men 

også en begrensning i min analyse. Til tross for disse begrensningene har 

coachingperspektivet likevel fått frem hva Lent har mer enn bare coaching, mer enn bare 

fokus på individet.  

 

Ut ifra min analyse og drøfting har jeg kommet frem til at Lent har et tydelig individfokus, og 

at dette fokuset balanseres opp mot hensynet til gruppa, til fellesskapet og til organisasjonen. 

Dette kommer implisitt frem i Lents prosessledelse. Det som ikke kommer frem noe sted, er 

hvorvidt det er problematisk å benytte et slikt individfokus som coaching har, som del av en 

annen type prosess (prosessledelse). – En prosess som ikke har som mål å optimalisere 

individets potensial for individets skyld. Selv om prosessledelse ønsker å optimalisere 

individets potensial som del av noe annet, er ikke dette det samme som det det snakkes om i 

coaching og i positiv psykologi. Som et seriøst konsulentselskap er det viktig at Lent viser 

tydelig at dette ikke er to ting av samme sak. Dette er en uklarhet fra Lent sin side.  

 

Når jeg nå har analysert og drøftet har jeg fått en større forståelse for denne distinksjonen 

mellom individfokuset i et selutviklingsperspektiv, og individfokuset i et 

organisasjonsutviklingsperspektiv. Min oppgave setter fingeren på noe som ikke ukritisk kan 

benyttes av konsulentselskaper uten at de selv er bevisst på denne distinksjonen, og uten at 

kundene deres gjøres oppmerksomme på det samme.   
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7 Avslutning 

Under temaets aktualitet var jeg inne på at det er en pågående diskusjon knyttet til hvilken 

lederstil som kan sies å være den beste. Jeg hadde en antagelse om at Lent hadde en form for 

menneskeorientert ledelse. Tidligere forskning har vist at ledelse som har en 

menneskeorientert tilnærming, er mer effektiv enn ledelse som ikke inkluderer dette. Jeg har 

nå undersøkt hvordan Lent fokuserer på individet, og hva de legger i dette fokuset. Funnene 

fra min analyse kan sies å være viktige innspill til diskusjonen knyttet til dette praksisfeltet. 

 

Som analysen viser har Lent en form for menneskeorientering som de bruker i sin virksomhet. 

Dette har jeg kommet frem til gjennom de temaene som jeg har trukket frem i analysen. 

Temaene sier noe om hvordan Lent fokuserer på individet, og hvilke antagelser og 

begrunnelser som ligger bak dette fokuset.  

 

Innledningsvis stilte jeg dette spørsmålet: 

 

- Hvordan beskriver Lent sitt fokus på individet, og hvorfor ser de ut til å vektlegge 

dette fokuset i sin virksomhet? 

 

I oppgaven har jeg kommet frem til at Lent fokuserer på individet gjennom tre konkrete 

handlinger: Bevisstgjøring av individets styrker, verdsettelse av individet og tilrettelegging 

for individets deltakelse innenfor et fellesskap. Implisitt i disse handlingene ligger den 

påvirkningen som Lent har fra positiv psykologi og et positivt menneskesyn. Lent forstår 

organisasjonen som organisk og levende. Ut ifra en slik forståelse av organisasjonen, er det 

nødvendig å ha fokus på individet. Sett i lys av mitt svar på oppgavens problemstilling, kan 

jeg si at Lent har en form for menneskeorientering i sin ledelsesfilosofi.  

 

En innvending jeg har til Lent er at de ikke er så tydelige på hvilken ledelsesfilosofi som 

ligger i deres virksomhet, og som legger føringer for deres prosessledelse. Man kan gjøre 

noen antagelser ut ifra de teoriene de selv sier påvirker deres tilnærming til prosessledelse, 

men dette kan ikke sies å være nok for at en utenforstående skal kunne ta stilling til det Lent 

står for. En annen implikasjon er at Lent i liten grad problematiserer at det å involvere og gi 

ansvar over til deltakerne i en prosess, innebærer at man tar makt og ansvar fra noen andre. 

Med andre ord handler ikke Lents måte å drive prosessledelse på bare om prosesser. Det 
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dreier seg vel så mye om valg av ledelsesfilosofi, og hva ledelsen/lederen er å villig til å gi 

avkall på av kontroll og forutsigbarhet. Når man tar i bruk Lents prosessledelse innebærer 

dette noen konsekvenser for organisasjonen, og hvordan den styres og organiseres. Hvor stor 

vekt man legger på en menneskeorientering i sin lederstil handler til syvende og sist om 

hvilket syn organisasjonen har på hvem som er best skikket til å avgjørelser. – Er det 

enkeltpersoner, eller er det fellesskapet? 

 

Avslutningsvis kan jeg si at Lents prosessledelse inneholder noen antagelser, verdier og 

holdninger som kan være verdt å være nysgjerrig på ut ifra et 

organisasjonsutviklingsperspektiv. Lent trekker frem viktige perspektiver som vi trenger å 

bringe inn i den pågående diskusjonen rundt valg av lederstil. Det er fortsatt behov for mer 

dokumentasjon som kan belyse effekten av en slik menneskeorientering som Lent her har 

funnet sin tilnærming til. Slik jeg ser det så er ikke dette Lents oppgave alene. Å undersøke 

hvordan større fokus på menneske har betydning for organisasjoner, bør tas tak i på en mer 

systematisk måte, og dette innebærer at vitenskapelige miljøer må engasjere seg. 
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