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Sammendrag 

 

Et arbeidsmiljø består at ulike personer med ulik personlighet og ulike ferdigheter. Ikke 

sjeldent hører man om konflikter blant ansatte i samme arbeidsmiljø. I denne oppgaven 

undersøkes det om en spesiell metode for å lage trivselsregler kan forebygge konflikt og 

skape større åpenhet for å gi og ta tilbakemeldinger. 

 

I oppgaven er det beskrevet hvordan denne metoden eller prosessen for å lage trivselsregler er 

utviklet. Det er benyttet kvalitativ metode for å undersøke prosessen og effekten av den i tre 

ulike arbeidsmiljøer.  

 

Oppgaven beskriver hva som kjennetegner godt og dårlig arbeidsmiljø. Resultatene i denne 

studien viser at et godt arbeidsmiljø er et miljø som gir den enkelte trygghet. Oppmerksomhet 

på kollegaer rundt seg og måten man tar imot tilbakemeldinger er to av de viktigste faktorene 

for å skape et trygt arbeidsmiljø. 

 

Denne studien viser at det å bruke metoden som beskrevet i denne oppgaven for å inkludere 

medarbeidere i utviklingen av trivselsregler har en positiv effekt på å skape mer trygghet. Det 

kommer til uttrykk ved at man blir mer oppmerksom på hva slags atferd som er ønsket, noe 

som også gjør det lettere å si fra til kollegaer om man beveger seg utenfor det som oppleves 

som positiv atferd.  

 

 

 

 

  



 
 

Forord 

 

Det har vært utfordrende og tidkrevende å gjennomføre denne masteroppgaven som planlagt. 

Jeg har gjennomført prosessen med å utvikle trivselsregler i tre ulike arbeidsmiljøer og alle 

informanter er intervjuet to ganger. Jeg har lært utrolig mye om meg selv som leder i 

prosessen og ikke minst fått erfaring både fra objektiv forskning, men også fra det å møte så 

ulike arbeidsmiljøer og gjennomføre prosesser med disse innenfor et område som for mange 

kan kjennes vanskelig. 

 

Jeg ønsker derfor først og fremst å takke de arbeidsmiljøene som stilte opp og ble med på 

denne prosessen, uten å vite konsekvensen.  

 

Under arbeidet med oppgaven har jeg også fått barn, byttet jobb og opplevd den største krisen 

i etterkrigstiden med koronapandemien, noe som har gjort denne perioden av livet til en berg 

og dalbane av erfaringer.  

 

Takk til medstudenter og forelesere på masterstudiet i helseadministrasjon. Spesiell takk til 

veileder Ivan Spehar, som selv når jeg utsatte innlevering for tredje gang, viste med tillit, 

trygghet og positivitet, at vi skulle få til denne oppgaven. 

 

Det er også på sin plass å takke Fysiofondet, som støttet meg med stipend slik at det var 

økonomisk mulig for meg å delta på samlinger under utdanningen. 

 

Nå blir det godt å lukke laptop’n på kvelden, leke med Alma på fritiden og gi Julia den 

oppmerksomheten hun fortjener.  
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1 Innledning 

 

1.1 Bakgrunn for valg av oppgave  

 

Min erfaring er at mange arbeidsmiljøer er preget av konflikter mellom ansatte. Ikke sjeldent 

hører vi om kollegaer som har en negativ erfaring med en annen kollega. Ledere bruker mye 

tid på å løse konflikter som har oppstått, og konflikter kan være ødeleggende for kreative 

utviklingsprosesser. Som leder kan det være utfordrende å vite hvordan man skal håndtere en 

ansatt som melder om negativ atferd på en kollega. 

Et typisk eksempel er en ansatt som kommer inn på leders kontor med en historie om en 

kollegas oppførsel som oppleves negativ. En vanlig tilnærming er å gi den ansatte tre 

muligheter: 

1. Ta opp konflikten med den det gjelder selv 

2. At leder tar opp temaet med den det gjelder, men må da vise til hvem som har varslet 

3. At leder og de ansatte møtes og forsøker å løse konflikten 

Når jeg har opplevd slike hendelser som leder og gitt slike alternativer til løsning, får jeg ofte 

til svar at man ikke ønsker å bli videre involvert, det var kun et ønske om at leder skulle vite 

om dette. Dilemmaet blir da lederens, hvordan skal lederen ta dette videre? 

Glasl (1) beskriver at en konflikt kan starte med en begynnende frustrasjon som får utvikle 

seg videre til noe mer alvorlig. Hva kan en frustrasjon være? Naturlig nok kan frustrasjon i 

stor grad omhandle forhold rundt for eksempel ressurs, arbeidsforhold og 

kompetanseutvikling, men min opplevelse som leder gjennom 16 år, er at mye frustrasjon 

stammer fra kollegaers atferd. Man irriterer seg over et eller annet andre gjør, bevisst eller 

ubevisst, som oppleves som uønsket. Denne irritasjonen utvikler seg, og som en studiekollega 

sa: «På et tidspunkt kan motparten nærmest ikke knytte skolissa uten at det er noe feil med 

hvordan den skolissa blir knyttet.» 

Det jeg har merket meg, er at mange av konfliktene oppstår som en følge av det man kan kalle 

uønsket atferd.  

I jobbintervjuer blir kandidater ofte spurt hva den enkelte mener kjennetegner et godt 

arbeidsmiljø. Mange svarer at det er et miljø der man åpent kan gi hverandre 
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tilbakemeldinger. Dersom man videre spør om den enkelte kan gi eksempler på at man har 

gitt tilbakemelding, er det sjeldent vi får gode eksempler eller suksesshistorier. Hvorfor er det 

det slik? Hvorfor er det så vanskelig å gi hverandre beskjed om noe som irriterer? 

Konflikter og konflikthåndtering er vidt diskutert i ulike lederfora, lærebøker og innen 

forskning, men man kan undre, hva er leders rolle, dersom konflikter i så stor grad handler om 

oppførsel? Skal man opptre i en oppdragende rolle? Enkelte vil nok si ja til det, en leder skal 

definere og kontrollere, mens andre vil si at leders rolle i stor grad er å forebygge og ruste 

organisasjonen til eventuelt å takle eller lære seg å leve med konflikter. Nordby poengterer at 

det å håndtere en konflikt ikke er å løse en konflikt. Nordby (2) beskriver ikke at det er 

umulig å løse konflikter, men han stiller spørsmål ved om ikke det å løse konflikter vil kreve 

tid som går på bekostning av andre viktige lederoppgaver?  

De fleste ledere har fulgt opp og forsøkt å løse etablerte konflikter. Min opplevelse er at dette 

er vanskelig, vanskelig for alle parter. Konfliktløsning blir gjerne gjennomført på en 

strukturert måte, og tilsynelatende er konflikter løst etter dette, men ikke sjelden er min 

erfaring, at når konflikten er gått så langt at leder må involveres, er det vanskelig å finne 

tilbake til harmoni.  

Skaden er skjedd, den er vanskelig å reparere. Mange ganger ender det med at ansatte slutter 

eller får nye oppgaver andre steder i organisasjonen. Det er dyrt og unødvendig, hva kan vi 

gjøre for å vedlikeholde arbeidsmiljøet bedre? 

Min erfaring som leder i ulike arbeidsmiljøer er at konflikter vil oppstå, konflikter bør 

forebygges i størst mulig grad og konflikter må håndteres. 

Jeg spurte en gruppe ansatte, som jeg var leder for, hvordan de ønsket at konflikter skulle 

forebygges og håndteres. Mange av tilbakemeldingene handlet om å stanse eskalering av små 

konflikter og etablere en åpenhets- og tilbakemeldingskultur. Samtidig var det også et fokus 

på lederens rolle, at lederen måtte ha gode rutiner for å håndtere og løse konflikter. 

Det oppleves som en tydelig forventning til ledelse, at en av oppgavene er å løse konflikter.  

Ledere må forholde seg til konflikter i arbeidsmiljøer, men vi vet at konflikter har flere 

negative effekter. Jeg har savnet et verktøy for å forebygge konflikter og løse dem på lavest 

mulig nivå, før de utvikler seg i negativ retning. Sykehuset Telemark har utviklet et slikt 

verktøy. 
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1.2 Sirkelen og trappa ved sykehuset Telemark 

 

Ved Sykehuset Telemark er det utviklet en modell som rammeverk for atferd og oppfølging 

av negativ atferd. Denne modellen er kalt «Sirkelen og trappa» illustrert i figur 1.  

Figur 1: Sirkelen og trappa ved Sykehuset Telemark  

 

Sirkelen er i utgangspunktet en ikke uttømmende beskrivelse av regler arbeidstakere må 

forholde seg til, formet som en sirkel som er grønn i midten, gul mot kanten og rammet inn av 

en rød linje. Poenget er at det skal være forutsigbart hva slags oppførsel som er gul, slik at 

leder og kollegaer, kan justere kursen inn mot det grønne. Sykehuset Telemark kaller arenaen 

for å justere atferd hos den ansatte, for veiledningsrommet. Dersom leder ikke lykkes med å 

veilede ansatte inn mot det som defineres som grønn atferd, det vedvarer eller man tråkker 

utenfor i det røde, er det videre i det som kalles «trappa». Ikke ment som en konflikttrapp, 

men en modell for å vise at alvorligheten stiger for hver samtale man har eller hvert trinn man 

går. 

Rammeverket er i stor grad definert av arbeidsgivers forventninger til sine ansatte som en 

gruppe. En slik tilnærming definerer lederen i en oppdragende og kontrollerende rolle. En 
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tilnærming der lederen skal ha en kontrollerende rolle med bakgrunn i resultatorientert 

ledelse, er ikke nødvendigvis en god strategi for å oppnå de målene som er satt (2). Ledelse 

kan defineres som å skape et miljø for å løse oppdraget.  

Jeg valgte derfor å utvikle en metode eller prosess, der ansatte selv definerer grønn, gul og rød 

atferd, med utgangspunkt i den samme sirkelen som symbol. 

 

1.3 Utvikling av en modell for å forebygge negativ atferd 

 

Sykehuset Telemark definerte sin sirkel som et rammeverk. Rammeverket er i stor grad 

definert gjennom lover og normer. Det å visualisere en tydelig forventning til atferd, er en god 

idé. Mange arbeidsmiljøer har erfaring med å lage det som ofte omtales som trivselsregler. 

Hvor omfattende trivselsreglene er, varierer trolig, men de aller fleste har i det minste regler 

for hvem som skal gjøre hva, hvordan man skal rydde etter bruk av felles møterom og så 

videre. Ramsey (3) beskriver at det å lage definerte regler for atferd, trolig vil forebygge 

konflikt. Bakgrunnen for Ramseys strategi er at slike definerte regler vil gjøre det lettere å 

korrigere uønsket atferd. Han kaller disse reglene for en «code of conduct», oppskrift på 

ønsket atferd. 

En slik «code of conduct» handler om å skape en felles plattform, eller forståelse for 

kommunikasjonen i det miljøet vi oppholder oss i på jobben. Det handler om å bygge en 

kultur som er selvdrivende. 

Min strategi var å bruke Sirkelen som et prosessverktøy. Bakgrunnen for det, er at vi har 

lettere for å gjennomføre det vi selv konkluderer med at vi skal gjøre. Cialdini (4): 

«Forpliktelse (være konsekvent): Folk handler som regel i tråd med det de har sagt at de skal 

gjøre.» Dette kan vi også relatere til selvbestemmelsesteorien til Ryan (5), autonomi er en av 

tre avgjørende faktorer for å trives på jobben. Autonomi innenfor hvilken atferd vi ønsker å 

omgi oss med, fremstår forståelig.  

Med bakgrunn i dette synes det viktig at hver kultur eller gruppe av medarbeidere lager en 

egen sirkel. De ansatte skal selv definere sin «code of conduct». Hvordan ønsker vi å ha det 

hos oss? Hva slags atferd er bra, og hva slags atferd ønsker vi ikke? I tillegg har det vært 

viktig å sette søkelys på det grønne. Hva er viktig å bevare og forsterke.  
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Jeg ønsket å prøve ut denne prosessen i den enheten jeg var leder, som på den tiden var i et 

sykehus. 

Min ide var å bruke individ-gruppe-plenum metodikk (IGP) for å komme frem til 

trivselsregler. IGP beskriver at individet jobber selvstendig, presenterer sine resultater i en 

mindre gruppe som skal enes om et resultat før gruppen presenterer dette i et stort plenum 

som lander en konklusjon. 

Det ble benyttet post-it lapper i ulike farger. På hver lapp skulle man skrive atferdstrekk eller 

egenskaper. Grønt symboliserer positiv atferd, gult er uønsket eller irriterende atferd og rødt 

er uakseptabel atferd. Poenget er at det skal være forutsigbart hva slags oppførsel som er gul, 

slik at leder og kollegaer, kan justere kursen inn mot det grønne.  

Til sist skulle vi komme frem til et felles resultat, en enighet i plenum om grønn, gul og rød 

atferd. Jeg prøvde ut prosessen i 2 ulike «geografiske» lokasjoner i den seksjonen jeg er leder 

for. 

Tabell 1: Prosessbeskrivelse av metoden i 2 ulike geografiske lokasjoner 

Enhet 1 Enhet 2 

• Stor gruppe 30 personer 

• Samlet til fellesmøte 

• Presentasjon av sirkelen og bakgrunn 

• Kafebord 

• Grønne, gule og røde Post It 

• Et atferdsmønster per lapp som enten 

er «grønn, gul eller rød» 

• IG(P) (Individuell, Gruppe og 

Plenum) Det ble ikke tid til 

presentere i plenum. Lapper ble 

samlet inn fra gruppene 

• Leder laget en «plakat» 

• Plakat henges opp på alle kontor 

• Ett mindre team 7 personer 

• Samlet til fellesmøte 

• Presentasjon av sirkelen og bakgrunn 

• Ett bord 

• Grønne, gule og røde Post It 

• Et atferdsmønster per lapp som enten 

er «grønn, gul eller rød» 

• I(G)P (Individuell, Gruppe og 

Plenum) Det var ikke flere enn 1 

gruppe. Dermed gikk vi rett fra 

individuelt arbeid til plenum 

• Eksisterende Whiteboardtavle 

• Levende sirkel 

 

Jeg opplevde at de ansatte i min seksjon syntes dette var positivt. Man fikk snakket ut om hva 

slags atferd man ønsker og ikke ønsker. Det å snakke om noe vanskelig ble litt ufarliggjort 
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med denne sirkelen og farger. Jeg opplever også en entusiasme fra andre ledere som har hørt 

om hva vi har gjort og ønsker å kopiere dette. De fleste gir tilbakemeldinger på at denne 

prosessen har vært positiv, men i enkelte miljøer har prosessen vært vanskelig å gjennomføre 

strukturert. Enkelte har opplevd denne metoden som noe vanskelig på den måten at miljøet 

ikke har tatt dette seriøst og tullet med useriøse atferdsmønster.  

 

1.4 Produktet etter prosessen 

 

En prosess er noe som foregår der og da. Prosessen i seg selv kan være et viktig verktøy, men 

jeg ønsket å presentere det vi kom frem til i et produkt. Jeg ønsket at trivselsreglene skulle 

henge synlig i miljøet. 

To ulike strategier ble forsøkt. 

Den ene var en plakat inkludert ordsky med grønn atferd. Dette innebar at leder produserte en 

plakat eller poster, der atferdstrekkene som var definert av gruppa ble inkludert på plakaten. 

For å gjøre det visuelt ble de grønne atferdsmønsterne laget som en ordsky, mens de andre ble 

skrevet i sin helhet i gul og rød sirkel. Plakaten presenteres i figur 2. Den andre strategien var 

en whiteboardtavle der man aktivt brukte tavlen til å henge opp de faktiske post-it lappene 

som var produsert under prosessen i et sirkelmønster på tavlen. Denne tavlen er presentert i 

figur 3. 

Figur 2: Sirkelen presentert som plakat 
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Figur 3: Sirkelen presentert på whiteboardtavle 

 

Av disse strategiene opplevde jeg at enheten som brukte tavle, var den enheten som i størst 

grad viet dette oppmerksomhet i etterkant av prosessen. De definerte selv at dette kunne være 

en levende tavle. Noe som kunne justeres i det daglige eller strukturert på møter. De sa også at 

en slik synlig tavle, som de aktivt hadde laget selv, gjorde det enklere å gi tilbakemeldinger til 

andre, men også minne seg selv på hva gul og grønn atferd er. 

Ordsky og plakat oppfattet jeg mer som et lederverktøy, noe jeg som leder hadde eierskap til. 

Selv om ideen var å visualisere og markedsføre et fokus på arbeidsmiljø og positiv atferd, ble 

disse plakatene fort usynlig i all annen kommunikasjon jeg som leder sendte ut til ansatte, og 

mange opplevde det som vanskelig å lese hva som stod i det grønne. 

Som tidligere beskrevet er størrelsen på disse enhetene ulike. Enheten som lagde tavle, består 

av syv ansatte som sitter på felles kontor. Dette kan ha noe å si for både effekten og bruken av 

sirkelen som verktøy. 

 

1.5 Oppgavens problemstilling  

 

Jeg ønsker i denne oppgaven, å undersøke mer metodisk om prosessen med Sirkelen vil gi de 

ansatte økt oppmerksomhet rundt egen og andres atferd, og gjøre det enklere å gi hverandre 

tilbakemeldinger på lavest mulig nivå i konflikttrappen. 

Formålet med denne oppgaven vil være å undersøke om prosessen med Sirkelen kan være et 

hjelpemiddel i personkonflikter, både forebyggende, men også for å gjennomføre strategier 

for å løse konflikten i form av direkte tilbakemeldinger mellom ansatte. Jeg ønsker 
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myndiggjorte medarbeidere som selv håndterer konflikter på lave nivåer i Glasl’s (1) 

konflikttrapp. Ideen er at irritasjon mellom ansatte ikke trenger å løses ved en leders 

korrigering, men via direkte tilbakemelding mellom ansatte. Tanken er at man med en 

«endringssamtale» kan justere uønsket gul atferd ved en tilbakemelding fra en kollega til en 

annen, og på den måten frigjøre leder fra ressurskrevende konflikthåndtering. 

For å forstå problematikken og behovet for trivselsregler, har jeg i denne oppgaven valgt å 

undersøke hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø og hvilke atferdsmønster vi ønsker å 

omgi oss med.  

Prosessen med Sirkelen er lagt opp slik at ansatte definerer ulike handlinger eller 

atferdsmønster som positive eller negative for arbeidsmiljøet. I denne oppgaven vil jeg 

undersøke, dersom det allerede er definert gjennom trivselsregler hva som er negativ atferd, 

om det da er enklere for en kollega å gi en tilbakemelding på dette direkte til den det gjelder i 

stedet for å la irritasjonen vokse til noe man må «rapportere» til en leder på et senere 

tidspunkt.    

 

1.6 Oppgavens oppbygging 

 

Det første kapittel i denne oppgaven omhandler bakgrunn for hvorfor jeg valgte å skrive om 

dette temaet. Det spesielle er at jeg ønsker å vurdere en metode jeg selv har utviklet og prøvd 

ut i egen enhet. Bakgrunnen for «Sirkelen» og hvordan jeg brukte dette videre til å utvikle en 

bestemt arbeidsprosess eller metode for å lage trivselsregler er viet stor plass. Hensikten med 

det er vise hvordan man kan bruke erfaringer som leder og den formelle kompetansen fra 

videreutdanninger i ledelse til å utvikle seg selv og ikke minst miljøet man leder. Det er 

allikevel slik at oppgavens mål, er å vurdere med en forskningsbasert tilnærming, hvilken 

effekt metoden har innen gitt rammer. 

Jeg ønsker i denne oppgaven å teste ut mine erfaringer, på en strukturert måte med en 

forskningsbasert tilnærming.  

For å til dette ble det valgt kvalitativ metode, men for å forstå problemstillingen vil jeg 

redegjøre for relevant teori i kapittel 2. Deretter vil jeg beskrive metode i kapittel 3. Funnene 

fra analysen vil bli presentert i kapittel 4 og diskutert i kapittel 5.   
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2 Teori  

 

For å forstå hvilken effekt trivselsregler for atferd kan ha i et arbeidsmiljø, har jeg valgt å se 

nærmere på konflikt og hvordan konflikter eskalerer og kan løses. I andre del redegjøres det 

for kommunikasjon ut fra et perspektiv på konflikt og påvirkning på andre. I tillegg til dette 

kan det være hensiktsmessig å forstå noe av dynamikken som ligger bak et arbeidsmiljø, i 

denne oppgaven beskrevet som organisasjonskultur. 

 

 

2.1 Konflikt  

 

«De fleste vil nok foretrekke harmoni fremfor konflikt, fred fremfor ufred og enighet fremfor 

uenighet.» Skau (6) 

 

I min rolle som leder hører jeg ofte ansatte eller lederkollegaer si at de er konfliktsky, som om 

det er noe negativt. Det er svært sjeldent vi hører noen si at de foretrekker å oppsøke 

konflikter. 

Ordet konflikt stammer fra latin og betyr «sammenstøt». Det finnes mange definisjoner på 

ulike typer konflikter. Noen mener at enhver kollisjon av interesser, behov, vurderinger, 

verdier, oppfatninger, roller m.m. innebærer en stor eller liten konflikt (6). 

Nordby (2) definerer syv ulike typer konflikter: Begrepskonflikt, fortolkningskonflikt, 

argumentasjonskonflikt, verdikonflikt, interessekonflikt, rollekonflikt og personkonflikt. De 

ulike konflikttypene vil ofte overlappe og reelle konfliktsituasjoner har flere lag med 

konflikter (2). Det er altså ikke slik at man nødvendigvis kan kategorisere en konflikt som den 

ene eller andre typen, men en inndeling kan være en effektiv måte å analysere og kategorisere 

hva konflikten handler om. 

For å forsøke å lage en enkel definisjon på konflikt, definerer Nordby at en eller flere personer 

som er avhengig av hverandre, er i en konflikt hvis de er så uenige om en sak, at det har en 

betydelig negativ effekt på samarbeidet dem imellom. Med denne definisjonen går man bort 

fra at enhver uenighet eller sammenstøt er en konflikt. Det er noe som gjør at uenighet går fra 

å kunne være utviklende til å være destruktivt.  
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Nordby (2) sier at personkonflikter oppstår når noen opplever andres væremåte som 

uakseptabel eller provoserende. «Personkonflikter kan være spesielt utfordrende å håndtere, 

fordi forsøk på å få personen til å endre egen væremåte kan oppfattes som personlig kritikk.» 

Nordby (2) 

Dette er avgjørende tolkning for hvorfor det er så vanskelig å håndtere slike konflikter. 

Konflikthåndtering ender for ofte med en opplevelse av å få to personer som ikke liker 

hverandre til å like hverandre. Selv om det som regel dreier seg om misforståelser og en 

irritasjon som har fått utvikle seg, er det vanskelig å finne denne nøkkelen til å låse opp et 

«uvennskap».  

Nordby (2) skisserer fire strategier:  

1. Relasjonell strategi: Gjøre partene oppmerksomme på hvordan de opplever hverandre 

2. Konfronterende strategi: Si klart ifra hva som er uakseptabel atferd («her går 

grensen») 

3. Pragmatisk strategi: Gjøre det klart at partene må jobbe sammen, selv om de har dårlig 

personkjemi 

4. Funksjonell strategi: Klargjøre hvordan konflikten har negative konsekvenser for 

virksomheten 

Disse strategiene korrelerer med Glasl’s (1) teori for eskalerende konflikt. Med det menes at 

man velger strategiene ut fra hvor langt konflikten har eskalert. I en begynnende irritasjon 

eller frustrasjon over hva noen andre gjør, er det trolig større sannsynlighet for å stanse videre 

eskalering om man velger strategi 1. Nordby beskriver at den ideelle konfliktløsning er ved 

kommunikasjon som et mildeste inngreps prinsipp. Nordbys strategi 2, 3 eller 4 kan være 

nødvendig i mange tilfeller. Disse strategiene er en tilnærming der lederen har en 

administrativ og styrende rolle. Leder definerer hva partene skal gjøre, og de ansatte må 

handle etter et bestemt mønster, fordi man har fått beskjed om dette. Leder må i disse 

strategiene i langt større grad utøve makt, en utfordring da, kan være å sette konsekvens bak 

tiltakene, dersom de ikke følges av den de gjelder.  

I de konfliktløsingene jeg har vært involvert i, har jeg i alle tilfeller gått inn for Nordbys 

strategi 1. Intensjonen er at partene ville akseptere og forstå at sin egen oppfatning av sin 

atferd, ikke nødvendigvis er lik motpartens. Selvinnsikt og selvutsikt er en fin beskrivelse, 

men mange oppleves blindet for selvutsikt. Et utviklende miljø handler om et miljø som 

består av mennesker som i stor grad trives i hverandres selskap. Ulikhet er bra for utvikling, 
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men det må trolig eksistere en viss grad av personlig kjemi for å oppnå best mulig 

produktivitet og kreativitet. Ifølge Skau (6) er hvordan vi betrakter og håndterer konflikter, 

både som leder og som kollega, avgjørende for samarbeid og utvikling. Det krever en 

bevissthet rundt egen atferd og dynamikk i mellommenneskelige konflikter.  

Nordby (2) beskriver at ledere trenger kompetanse innen konfliktteori, rammer for 

konflikthåndtering i egen virksomhet og kommunikasjon. Det er altså ikke tilstrekkelig å kun 

ha en definert strategi for konflikter, man må også forstå hvordan kommunikasjon mellom 

mennesker foregår.  

 

 

2.2 Kommunikasjon 

 

Kommunikasjon er naturlig en viktig faktor, og som Jensen og Ulleberg (7) beskriver er det 

umulig å ikke kommunisere. Dersom vi tror alle forstår det «språket» vi kommuniserer fordi 

det er det språket vi alltid har snakket, er kanskje den viktigste bidragsyteren for å løse og 

forebygge konflikter, «språkopplæring» eller bli enige om hvilket «språk» vi skal snakke hos 

oss. Nordby (2) skriver at bemerkelsesverdig mange konflikter kan spores tilbake til språklige 

misforståelser.  

Det er avsenderen av kommunikasjon som er ansvarlig for hva som blir kommunisert. Man 

kan ikke skylde på at mottakeren ikke forstår språket. Det er den som kommuniserer som må 

endre sin atferd dersom denne oppfattes som irriterende av kollegaer. Det holder ikke å si: 

«Jeg er bare sånn jeg!» 

Kommunikasjon er også mer enn hva vi sier eller skriver. Et eksempel på slikt språk er det å 

komme for sent til møter. Noen tolker det slik at den som kommer for sent er svært viktig, 

men man haster allikevel innom møtet fordi man ønsker å få det til. Andre tolker det som 

respektløst. Et annet eksempel er mennesker som snakker mens andre presenterer. Noen 

tolker det til å være svært engasjerte tilhørere som diskuterer det som blir presentert, mens 

andre opplever dette som respektløst og forstyrrende. Er det bare for den som leder møtet eller 

holder en presentasjon å fortelle disse personene hva man mener om deres oppførsel? 

Jensen og Ulleberg (7) sier at samspill må forstås sirkulært. Vår atferd påvirker de vi 

kommuniserer med. Atferd kan beskrives som egenskaper. Lat, hissig, blid og furten, er 

typiske egenskaper som kan beskrive personers atferd. En sirkulær forklaring på samspill er at 
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disse egenskapene avhenger av hverandre. Dersom noen er hissig, er det naturlig at motparten 

blir unnvikende. Det er en lineær forklaring. Den sirkulære forklaringen er at den andre 

personen er hissig noe som fører til at mottaker blir passiv, som igjen fører til mer hissighet 

og så videre.  

Uenighet er nødvendig for utvikling, og Mintzberg (8) påpeker sågar at man trenger både 

konflikt og aggresjon i innovative organisasjoner. Samtidig sier Edmonsdson og Smith (9) at 

et visst konfliktnivå kan være nødvendig, men blir konflikter stående over tid, kan de utvikle 

seg til relasjonelle konflikter. Dette kan sees i sammenheng med sirkulært samspill, dersom 

ikke uenigheten brukes funksjonelt, vil det kunne utvikles en negativ spiral som forsterker 

uønsket samspill. 

 

 

2.3 Organisasjonskultur 

 

Jacobsen & Thorsvik (10) viser til empiriske studier som har identifisert to lederstiler. Dette 

er demokratisk eller relasjonsledelse og autoritær eller oppgaveorientert ledelse. Demokratisk 

eller relasjonsorientert ledelse, kjennetegnes ved ledere som er opptatt av å utvikle gode 

relasjoner til medarbeiderne, gjennom å være støttende, hensynsfull og oppmerksom. 

Fiedler (11) påpeker at leders handlingsrom avhenger blant annet av tillit, sympati og lojalitet 

fra medarbeidere. Man kan tenke seg at dette er spesielt avgjørende for å løse relasjonelle 

konflikter, som for de fleste vil oppleves vanskelig, i og med at dette kan oppfattes som 

personlig kritikk. Har ikke leder tillit, vil trolig mistenksomheten og opposisjon være 

ødeleggende for å finne løsning. Det å være en del av et sosialt felleskap, er grunnleggende 

for trivsel på arbeidsplassen. Ryan et al (5) presenterer i sin selvbestemmelsesteori tre 

psykologiske behov som også har vist seg å være avgjørende for jobbtilfredshet og økt trivsel. 

Disse tre behovene er: Autonomi, kompetanse og sosial tilhørighet. Sosial tilhørighet og 

autonomi til å påvirke hvordan kulturen på arbeidsplassen er, betyr at hele arbeidsmiljøet bør 

involveres i å definere trivselsregler. Samtidig er det nærliggende å vurdere at ledere med tillit 

i større grad vil vurderes av de ansatte som en del av det sosiale felleskapet. Nordby (2) 

beskriver at løsningen på konflikter avhenger av å komme frem til den grunnleggende 

essensen i konflikten, det Nordby kaller dypstruktur. For at lederen skal få handlingsrom til 

det, er lederen avhengig av tillit hos de ansatte. 
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Konflikt fører til splittelse av felleskapet, den sosiale tilhørigheten. Letteste veien fra splittelse 

til harmoni, er å søke allianser. Letteste alliansen finner vi i felleskapet rundt det å være 

ansatt. Kan du skylde på noen? I så fall skyld på noen som vi er enige om fortjener skyld. 

Et splittet miljø finner sammen i en slags mistillit mot ledelsen. Dersom lederen ikke har den 

nødvendige tilliten og er en del av det sosiale felleskapet, vil det være utfordrende å finne 

løsning på konflikten, uavhengig av hvilken strategi for konfliktløsning lederen velger.  

Man kan med bakgrunn i dette argumentere for at i miljøer der det er sterk uenighet mellom 

ledelse og ansatte, kan en årsak være konflikter internt i arbeidsmiljøet blant ansatte. Det kan 

tenkes at slike organisasjoner har mange uenigheter blant ansatte, uten at man har klart å finne 

frem til løsninger i uenigheten eller klarer å bruke uenighet som noe positivt for utvikling. 

Ulike profesjoner i en organisasjon har gjerne ulik kultur, ulik makt og ikke minst ofte ulik 

faglig oppfatning. Kunnskap er makt, men kunnskap kan også skape skylapper for andre 

sannheter. Det er også nærliggende å trekke frem at ulike kulturer har ulik forståelse og 

opplevelse av konflikt.  

Det er ikke noen grunn til å betvile Mintzbergs (8) påstand, men før man kan dyrke diskusjon 

som virkemiddel for utvikling, må det etableres en høy terskel for at dette utvikler seg til 

relasjonelle konflikter. 

Jacobsen og Thorsvik (10) beskriver at en sterk organisasjonskultur som samler 

medarbeiderne i felles opplevelser av tilhørighet og felleskap, kan være avgjørende for hvor 

vellykket en virksomhet er.  

Jacobsen og Thorsvik (10) beskriver organisasjonskultur til å ha fem effekter på atferd:  

1. Tilhørighet og felleskap 

2. Motivasjon 

3. Tillit 

4. Samarbeid og koordinering 

5. Styring 

Organisasjonskultur gir grunnlag for sosialt felleskap. Et felleskap betyr tilhørighet og vil 

være med på å redusere utrygghet. 
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Amy Edmondson (12) lanserte begrepet «psykologisk trygghet», og sier at psykologisk 

trygghet er viktig for kvalitativt gode helsetjenester. 

Psykologisk trygghet i organisasjoner handler om at man opplever en åpenhetskultur. 

Uenighet og diskusjon blir verdsatt som drivstoff til utvikling og ikke bensin på konfliktbål. I 

organisasjoner med stor grad av psykologisk trygghet er terskelen for at uenighet utvikler seg 

til relasjonelle konflikter høy. 

Organisasjoner med lite psykologisk trygghet har trolig hierarkier for meningsytring. Noens 

meninger, verdsettes høyere enn andres. Organisasjoner med lite psykologisk trygghet preges 

av fryktkultur og konflikter. 

Det å bygge organisasjonskultur og fremme psykologisk trygghet er viktig for kvaliteten på 

tjenestene som produseres. Det har vært beskrevet rapporter om høyere risiko for uønskede 

hendelser i organisasjoner med en kultur preget av frykt, skyld og skam (13). 

Verdighetsgarantiforskriften (14) skal blant annet bidra til forsvarlige tjenestetilbud i 

kommunehelsetjenesten. Det er tradisjonelt en sterk holdning og faglige høye standarder hos 

det enkelte helsepersonell som leverer helsetjenesten, og dette sikrer på mange måter den 

faglige forsvarligheten. Men det er også nødvendig at kultur og strukturer i en organisasjon, er 

tilrettelagt for å kunne fungere som en lærende organisasjon for å sikre faglig forsvarlighet 

(15).  

For å kunne lykkes må man arbeide med å utvikle systemer som ivaretar muligheter for å 

oppfylle kravene til forsvarlighet og gi faglig autonomi for det enkelte helsepersonell til å 

gjøre individuelle vurderinger basert på nødvendig faglig skjønn. Dette trenger ikke 

representere motsetninger, men vil kunne være viktige aspekter av pasientsikkerhetsarbeidet 

som kan utfylle hverandre. 
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3 Metode: 

 

Jeg vil systematisk prøve ut en definert prosess eller metode for å lage trivselsregler med 

utgangspunkt i Sirkelen som er utviklet ved Sykehuset Telemark. Denne metoden vil jeg 

prøve ut i 3 ulike enheter eller arbeidsmiljøer. 

Jeg vil sammenligne opplevelsen et utvalg ansatte ved disse enhetene har av arbeidsmiljø og 

tilbakemeldingskultur før og etter innføring av sirkelen, med bruk av denne metoden. 

For å få frem nyanser i opplevelser av konflikter og konfliktforebygging, velger jeg kvalitativ 

design i denne oppgaven.  

Hensikten med denne oppgaven er å undersøke om en bestemt prosess for å utarbeide 

trivselsregler i et arbeidsmiljø, vil gjøre det lettere å løse konflikter på et lavest mulig nivå.  

Det har vært en kompleks prosess. Jeg skal ikke bare undersøke effekten av en prosess, men 

jeg har også gjennomført denne prosessen på tre ulike arbeidsplasser.  

For å undersøke effekten av prosessen har jeg valgt kvalitativ metode med bruk av 

semistrukturerte intervjuer (16). Jeg har gjennomført intervjuer før og etter prosessen med 

sirkelen ble gjennomført. Det har vært avgjørende å ha en viss avstand i tid fra prosessen ble 

gjennomført til informantene ble intervjuet gang nummer to. 

Intervjuene er gjennomført med en intervjuguide som utgangspunkt for spørsmålene, men det 

har vært viktig å kunne følge opp informantenes svar med følgespørsmål. Selv om det er 

benyttet både skala og ja/nei spørsmål, er dette kun som utgangspunkt for dialog og for å 

kunne sammenligne svar før og etter.  

 

3.1 Valg av enheter for prosessen 

 

Når denne masteroppgaven ble påbegynt jobbet jeg ved Sykehuset Telemark HF (STHF). 

Planen var å få med tre ulike enheter, gjerne med ulike profesjoner representert.  
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Rekruttering av enheter foregikk ved at jeg presentere ideen om masteroppgave på ledermøte 

ved STHF (vedlegg 1). I presentasjonen ble det redegjort for hva det innebar å takke ja til 

deltakelse. 

De lederne som ønsket å delta, meldte fra til meg.  

Det var kun 2 enheter som meldte interesse. Dette var overaskende for meg, da jeg under 

presentasjonen opplevde stor interesse og gjenkjennelse i utfordring med å håndtere 

konflikter. Min tolkning er at temaet med konflikt er sensitivt. Denne metoden innebar å 

prøve ut noe, som i utgangspunktet ikke hadde noen dokumentert effekt. En slik skepsis må 

man som forsker akseptere. Jeg valgte derfor å rekruttere bredere. Jeg henvendte meg til et 

kommunalt helsehus. Helsehuset er kommunens institusjon for rehabilitering, øyeblikkelig 

hjelp, korttidsplass og lindrende behandling. Ledelsen ved helsehuset fikk den samme 

informasjon som lederne på sykehuset hadde fått. En av lederne ved helsehuset, ønsket å delta 

i min studie og dermed ble ytterligere en enhet inkludert slik at utvalget bestod av totalt tre 

ulike arbeidsmiljøer. 

 

3.2 Valg av informanter 

 

Etter at enhetene som skulle delta i prosessen var definert, fikk jeg tilsendt liste over ansatte i 

enhetene. For å være sikker på at informantene også deltok i prosessen og var tilgjengelig for 

intervju, ble det definert at de måtte ha 100% stilling. Jeg ekskluderte også ledere fra listen, da 

hensikten med sirkelen er å etablere rutiner for håndtering av konflikt, uten involvering av 

leder. 

I enheter med over tyve ansatte definerte jeg at det skulle delta tre informanter, mens fra 

enheter med mindre størrelse skulle to kandidater velges ut.  

Totalt ble det planlagt for å intervjue åtte kandidater to ganger hver.    

Kandidatene ble nummerert, og det ble trukket ved loddtrekning hvilke kandidatnummer som 

skulle intervjues.  
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3.3 Gjennomføring av intervjuene 

 

Informantene som ble trukket ut for intervju ble oppringt for å avklare om de takket ja til å bli 

intervjuet og eventuelt tidspunkt for intervju. De fikk utdelt intervjuguide på forhånd med 

skriftlig informasjon om prosessen slik at kandidaten var klar over hva de samtykket til 

(vedlegg 3).  

3.3.1 Intervju 1 

Intervju 1 ble gjennomført før prosessen med sirkelen i deres arbeidsmiljø. Kandidatene ble 

intervjuet der de måtte ønske og alle kandidatene ble intervjuet på egen arbeidsplass på egnet 

rom. Egnet rom innebar et rom der vi ikke kunne bli forstyrret eller observert av andre. 

Det første intervjuet bestod av følgende spørsmål som utgangspunkt for dialogen: 

1. Hvilken Profesjon 

2. Hva er et godt arbeidsmiljø 

3. Hvilke atferdsmønster hos kollegaer påvirker miljøet positivt 

4. Hvilke atferdsmønster hos kollegaer påvirker miljøet negativt 

5. Har du opplevd personkonflikt 

6. Bakgrunn for konflikten 

7. Ble den løst, eventuelt hvordan 

8. På en skala fra 0 til 10 hvor vanskelig er det å gi tilbakemelding på negativ atferd, 

presisering, 10 er helt umulig 1 er ikke noe problem. 

9. Har du noen gang gitt tilbakemelding på negativ atferd  

10. Hvordan opplevdes det 

Intervjuguiden ble brukt som utgangspunkt for spørsmål. Oppfølgingsspørsmål som utdyping, 

eksempler og opplevelser, var en naturlig del av intervjuet. Malterud (16) beskriver at man 

ideelt ikke standardiserer intervjuene, men at semistrukturerte intervjuer, kan foretrekkes når 

man ønsker å gi deltakere tid og rom og med det skape en trygg ramme for å få frem 

erfaringer og overveielser hos kandidatene. 
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3.3.2 Intervju 2 

Intervju 2 ble gjennomført 1-2 måneder etter prosessen med sirkelen ble gjennomført. En av 

informantene trakk seg fra studiet, grunnet permisjon fra jobb. To av intervjuene ble 

gjennomført ved telefonsamtale, da det ble vanskelig å finne tidspunkt for fysisk møte. 

Det andre intervjuet ble gjennomført med færre spørsmål. Spørsmål 8-10 ble gjentatt, slik at 

det var mulig å gjøre en sammenligning eller måle effekt av prosessen. I tillegg ble det tilføyd 

ytterligere to spørsmål: 

1. Hvordan syns du prosessen med sirkelen var 

2. Hvordan tenker du det er lurt å bruke Sirkelen eller følge opp dette 

 

3.3.3 Transkribering av intervjuene 

Det ble benyttet båndopptaker under intervjuene. På den måten var det lettere å fange opp de 

ulike nyansene i svarene og følge dette opp med ytterligere avklaringer og spørsmål.  

Det er utfordrende med semistrukturerte intervjuer. Malterud (16) beskriver at kvalitative 

intervjuer ikke skal være uten mål og mening, men det kan også diskuteres hvor dypt man kan 

komme eller ønsker å gå. En viss struktur er viktig, samtidig som man ønsker å utforske 

perspektiver som fremkommer. 

Intervjuene ble transkribert ved bruk av transkriberingsprogram der jeg kunne spille av opptak 

med en fotpedal som også kunne spole frem og tilbake og senke hastighet på avspilling. På 

den måten var det enklere å få med alle nyanser i det transkriberte intervjuet. Selv om man 

ikke får frem nonverbal kommunikasjon i et lydopptak, man allikevel få et inntrykk av hva 

som foregår uten ord, en pause, ettertenksomhet eller annet. 

Jeg transkriberte også intervjuene selv. På den måten gjenopplever man erfaring fra 

datainnsamling og kan gjøre seg kjent med materiale fra en ny side (16). 

 

3.3.4 Tematisk analyse 

Jeg benyttet systematisk tekstkondensering etter beskrivelse fra Malterud (16). Analysen er 

forsøkt gjennomført i 4 trinn:  

 

1. Helhetsinntrykk 
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2. Identifisere meningsbærende enheter 

3. Granske eller analysere disse temaene 

4. Sammenfatte funn 

 

Dette er en form for tematisk analyse. I mitt arbeid er det benyttet en teoretisk tematisk 

analyse som alternativ til en induktiv tematisk analyse. Årsaken til dette er at jeg lett etter 

resultater innen et område: Hvilken effekt har prosessen med Sirkelen hatt? 

Jeg startet med gjennomlesning av alle intervjuene. Jeg markerte i teksten med ulike farger 

ulike meningsbærende enheter eller temaer. Et eksempel kan være setninger som sier noe om 

positiv atferd i arbeidsmiljøet: «Det er sånne enkle ting som «hei» og «god morgen». 

Jeg analyserte og definerte med en tematisk kode hva som sies. Koden i dette tilfelle vil være 

«oppmerksomhet». En annen setning som inneholder samme tema vil være: «Positive 

kollegaer er kollegaer som smiler når du kommer på jobb.» 

 

3.4 Gjennomføring av prosessen med sirkelen 

 

Prosessen for å lage en sirkel på enhetene ble standardisert. Hensikten med det, er at den 

eneste forskjellen er arbeidsmiljøet rundt og at svarene fra intervjuet gjenspeiler effekten 

sirkelen har i et utvalg miljøer.  

Prosess for etablering av Sirkelen: 

• Leder av prosessen, i dette tilfellet var det meg, presenterer en power point 

presentasjon (vedlegg 4). Presentasjonen er en del av prosessen. Presentasjonen 

inneholder følgende segmenter: 

o Arbeidsmiljø 

o Atferd og mellommenneskelig ferdigheter 

o Ledelsens rolle i et arbeidsmiljø 

o Konflikt 

o Kommunikasjon 

o Bakgrunn for Sirkelen  
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• Deretter deles man i mindre grupper. Gruppene får utdelt grønne, gule og røde lapper. 

Vi bruker metodikk der man først skriver individuelt, deretter deler man det man har 

skrevet i mindre grupper før hver gruppe presenterer sin sirkel i plenum. Man skulle 

skrive inn atferd den enkelte betegner som «grønn» på grønne lapper. Grønn skal være 

atferd som vi verdsetter, Noe som gir oss energi og positivitet i forhold til det miljøet 

vi omgir oss med. De gule lappene skal beskrive det som irriterer, det som gnager, 

men kanskje ikke er veldig alvorlig i første omgang, men som kan bli en konflikt om 

det fortsetter. Det røde er atferd som ikke er greit og som vil føre til en advarsel eller 

avskjed. 

 

• Leder vil oppsummere bordenes presentasjon i en egen sirkel for akkurat den 

seksjonen.  

Poenget er at sirkelen skal være personlig for denne seksjonen for å skape eierskap og 

forpliktelse. Sirkelen henges opp på strategiske plasser i miljøet. Dersom man opplever atferd 

som er gul, gjennomføres det straks en endringssamtale. Denne kan gjøres fra kollega til 

kollega eller ved å involvere leder. Målet er å snu atferd tilbake til det grønne.  
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4 Resultater:  

 

Denne studien viser at det å lage trivselsregler med bruk av metoden som beskrevet i denne 

oppgaven, er en effektiv måte å diskutere atferd i et større arbeidsmiljø og gjør det enklere å 

gi tilbakemelding mellom kollegaer på negativ atferd. De fleste opplever konflikt i 

arbeidsmiljøet, og hvordan vi gir og tar tilbakemelding er avgjørende for å skape en 

åpenhetskultur. Det å snakke om atferd og etablere regler for atferd ved metoden som 

beskrives i denne oppgaven, synes å ha en god effekt for å skape et trygt arbeidsmiljø der 

tilbakemeldinger kan gis mellom kollegaer i tidlig fase av mulige konflikter. 

Denne studien viser at et godt arbeidsmiljø er et «trygt» miljø og at positiv oppmerksomhet til 

kollegaer er avgjørende for å skape et slikt miljø. 

I første del av resultatene vil jeg redegjøre for de funn jeg har analysert fra informantene 

knyttet til konkrete temaer. I andre del av resultatene vil jeg redegjøre for funn knyttet til 

effekt av prosessen med Sirkelen. 

Jeg har strukturert resultatene til 3 hovedtemaer: Atferd, konflikt og effekten av metoden. 

Hvert temaområde er igjen brutt ned i henhold til intervjuguiden. 

 

 

4.1 Atferd 

 

4.1.1 Trygt arbeidsmiljø 

I min undersøkelse er det først og fremst det som omhandler sosial tilhørighet som defineres 

avgjørende for et godt arbeidsmiljø. Ordet «trygghet» går igjen som et tydelig tema hos 

informantene. For å undersøke hva som ligger i begrepet trygghet, stilles flere av 

informantene oppfølgingsspørsmål om hva som legges i trygghet.   

 

«Trygghet handler om at vi backer hverandre opp – gjør hverandre gode.»  

 

Dette kan forstås som en trygghet på at man tilhører et sosialt felleskap. Flere av informantene 

trekker også frem humor og positivitet fra kollegaer, som noe som vil skape trygghet. En av 

informantene beskriver at et godt arbeidsmiljø er et miljø preget av kontinuitet. 

Oppfølgingsspørsmål ble da hva som menes med kontinuitet.  



22 
 

 

«Da mener jeg at det ikke er for mye utskifting av personale og for mye vikarer og 

minst mulig sykdom rett og slett, og hvert fall sykdom som er påvirket av miljøet, at det 

er årsaken til at folk er borte.»  

 

Dette kan også relateres til sosialt felleskap, eller det å kjenne sine kollegaer. Det er lettere å 

bli kjent når man er sammen over tid. Mange informanter bruker begrepet åpenhet.  

 

«Det er et trygt og åpent miljø, der det er plass til konstruktiv kritikk eller gi 

tilbakemeldinger.»  

 

Denne informanten beskriver at åpenhet i seg selv, skaper trygghet. En annen informant 

beskriver at et trygt miljø er et miljø der den enkelte arbeidstaker kan være tro mot egen 

personlighet og kompetanse. Altså at man ikke redd for å være seg selv eller spørre om det 

man lurer på. 

  

«Det må være trygt å spørre om noe, det er ingenting som er dumt eller teit.»  

 

 

4.1.2 Positivt atferdsmønster 

Hva gjør de kollegaene som bidrar mest til et godt miljø? Mine funn viser at det er 

overaskende enkelt å være en god kollega. Et «hei» om morgenen og positivitet er det stor 

enighet om blant informantene. Jeg velger å tematisere dette som oppmerksomhet.  

En av informantene sier:  

 

«Du kan velge å si: HEI, har det gått bra i dag eller?» 

 

Det er også interessant å trekke frem at mange informanter bruker begrepet «velge». Flere av 

informantene sier noe om dette, at kollegaer kan si, «jeg er bare sånn». Det er altså en klar og 

felles oppfatning at atferd er noe vi bevisst tar et valg om. Det er altså ikke slik at personlighet 

trumfer atferd. Hvordan vi møter kollegaene våre med kommunikasjon, er noe vi tar et valg 

om. De kollegaene som påvirker miljøet positivt, er de som velger å gi kollegaer positiv 

oppmerksomhet.  
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Denne studien viser også at oppmerksomhet i seg selv, er et positivt atferdsmønster. Det vise 

kollegaer at de blir sett.  

 

«Det er positive kollegaer, som smiler når du kommer på jobb, der er hei og det er 

hyggelig å se deg, har du hatt en fin helg også at man har den interessen for 

hverandre. Også tenker jeg det er også de som evner å se når du har en dårlig dag.»  

 

 

4.1.3 Negativt atferdsmønster 

Ikke overaskende er det motsatt atferd av det som er positivt, som trekkes frem. Det er altså 

det man gjerne kategoriserer som normal høflighet, eller fravær av sådan, som påvirker 

kollegaene mest negativt.  

Igjen ser vi det samme mønsteret, det å ikke gi oppmerksomhet eller det å ikke se kollegaene 

sine, er en negativ atferd.  

 

«Du kan ta et valg, du kan komme på jobb, slenge deg ned i en stol og ikke gidde å gi 

noen respons, ikke være nysgjerrig på hvordan kollegaene dine har hatt det på vakt 

før deg.» 

 

Et annet element som går igjen hos informantene er mobilbruk. Altså at man bruker arbeidstid 

på privat kommunikasjon. Dette kan tematiseres som manglende oppmerksomhet, da 

mobilbruk medfører at man ikke er tilstede i det som foregår på arbeidsplassen.  

 

«Noen setter seg heller med mobilen enn å prioritere pasienten, sånn har vi ikke vært 

så vant med å ha det, men det har blitt et element de siste åra.» 

 

En tredje faktor som trekkes frem er negativt snakk om arbeidsoppgaver, arbeidsplassen, 

kollegaer eller ledere. Det er kjent at det vi fokuserer på, det forsterker seg. Dersom det 

fokuseres på det som er negativt, vil det oppfattes som en negativ atferd i et miljø. Og selv om 

hensikten kanskje er å være ærlig og åpent snakke om hvordan man opplever 

arbeidshverdagen, kan det være en utfordring om denne opplevelsen ikke deles av de andre. 



24 
 

Informantene trekker også frem at slikt negativt snakk oppfattes som baksnakking, at man 

snakker om noen andre i stedet for til den det gjelder. 

«Samme igjen, det der med å baksnakke andre, de som alltid har noe negativt å si om 

andre og gjerne sprer dette videre til alle som vil høre. Det er også gjerne de som har 

de vanskeligste pasientene bestandig, det er alltid de som har «den pasienten er så 

vrang, den lederen er så vrang», da er det jo kanskje noe med den personen i stedet? 

Det er ikke mer enn en eller to som skal til før et miljø surner til. Det smitter.» 

 

Tidligere i denne oppgaven er det beskrevet at uenighet kan være positivt for utvikling. En av 

informantene trekker frem at kritikk skaper utrygghet. 

«Hvis du føle den andre er kritisk til det du holder på med og ikke stoler på deg kanskje, 

eller nedvurderer deg på en aller annen måte, da blir du litt dårligere av det.» 

 

 

4.2 Konflikt 

 

4.2.1 Opplevd konflikt 

Halvparten av informantene har selv vært involvert i konflikt. Av de som ikke selv har vært 

involvert i konflikt, har flertallet vært vitne til konflikt.  

Et resultat er altså at konflikt på arbeidsplassen er vanlig, det er noe de fleste vil måtte 

forholde seg til. 

I all hovedsak beskrives årsaken til disse konfliktene i atferd. Kommunikasjon er temaet som 

går igjen. Det beskrives både verbal og ikke verbal kommunikasjon.  

«Det var måten hun snakket til oss på. Hun snakket til oss som vi skulle gå i 

barnehagen.» 

 

Selv om temaet som går igjen er kommunikasjon, er allikevel slik at kommunikasjonen ofte 

relateres til en negativ tilbakemelding, altså at en kollega gir en negativ tilbakemelding på en 

negativ måte.  
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«Jeg har vært i konflikt med en annen, hun kommer og skjeller ut meg på bakgrunn av 

noe jeg skal ha gjort eller har gjort på en gal måte, hvor jeg kan presentere at jeg har 

gjort disse vurderingene som hun kanskje ikke vet om, men jeg har vurdert pasienten 

slik og kan begrunne hvorfor jeg har gjort det jeg har gjort, men hun møter meg 

allikevel i et kjempesinne.» 

 

4.2.2 Løsning på konflikt 

Det er vanskelig å finne noe tema for hvordan konfliktene ble håndtert. Det beskrives både at 

enkelte har tatt opp det det gjelder med den man har konflikt med, mens andre beskriver at 

man har deltatt i møte med ledelse og enkelte beskriver at den ene parten i konflikten ble 

flyttet. Det fremstår altså at det er individuelt hvordan konflikter løses. Det kan være en god 

tilnærming, men det er vanskelig å tematisere at det er en gjennomtenkt tilnærming. Det kan 

tolkes slik at oppleves litt tilfeldig, hvordan konflikter håndteres eller løses. Et funn er også at 

det kan synes som konfliktene får utvikle seg noe, før man velger å iverksette tiltak, både fra 

leder, men også fra den som opprinnelig er part i saken.  

Selv om enkelte av informantene forteller at konflikten innledningsvis har vært forsøkt løst 

gjennom direkte dialog, fremstår det slik at ofte er behov for en tredjepart som kan bistå for å 

løse konflikter. En av informantene forteller at tredjeparten fungerte som en oversetter, en 

som bidrar til at kommunikasjonen mellom partene fungerte. 

 

«Jeg har vært i konflikt i forhold til struktur, den ble løst fordi vi sa fra til forbundet. 

Forutsetningen for at den ble løst var at vi hadde en megler. Vi har forskjellig språk, 

og trengte hjelp til å forstå hverandre.» 

 

4.2.3 Tilbakemelding 

Dette er på mange måter et kvantitativt spørsmål, det er et skalaspørsmål, der man skal 

definere hvor vanskelig eller lett det er å gi tilbakemelding til noen på negativ atferd. Jeg har 

allikevel fulgt opp svarene ved å spørre om hvorfor de setter det skalatallet de gjør. 

Gjennomsnittet av de som svarer er 7,8, der 0 betyr at man ikke har problemer med å gi 

tilbakemelding og 10 betyr at man ikke gjør dette i det hele tatt. Variasjonen i svarene er fra 6 

til 10. 
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Svært mange av informantene trekker frem at det er personavhengig. Altså at til noen 

personer er det lettere å gi slik tilbakemelding enn andre. Det beskrives av flere at dette har 

bakgrunn i hvordan de forventer at en eventuell kritisk tilbakemelding blir oppfattet. Hvordan 

vi tar imot en negativ tilbakemelding, vil altså påvirke om og hvordan tilbakemelding blir gitt.  

«Det er personavhengig. Noen kollegaer blir rasende, og med andre er det helt 

uproblematisk.» 

 

Enkelte beskriver også at det er lettere å gi tilbakemelding på faglige ting, enn det som går på 

atferd, som i større grad oppleves personlig. Det blir også trukket frem at det kan være 

forskjell på hvordan vi gir og tar tilbakemelding med bakgrunn i noe annet enn det den 

konkrete konflikten eller hendelsen dreier seg om. 

«Vi tar det på forskjellige måter, noen ganger er vi mer sårbare, noen er mer sårbare, 

noen er redd for å gjøre feil, mange faktorer spiller inn på hvordan en tilbakemelding 

håndteres.» 

 

Med bakgrunn i dette, kan man si at et sterkt sosialt felleskap på arbeidsplassen, der de ansatte 

kjenner hverandre, kan bidra til at tilbakemeldinger kan times og tilrettelegges slik at det er 

større sannsynlighet for at mottaker er tilgjengelig for endring. 

En av informantene trekker også frem betydningen av hvor godt man kjenner den personen 

man skal gi tilbakemelding til. Informanten beskriver at det er lettere med de man kjenner. I 

intervjuet stilles da oppfølgingsspørsmål om det kan gå en grense, kan det være slik at det blir 

vanskeligere igjen, når man kjenner kollegaer så godt at man defineres som venner. 

Informanten støtter dette.  

«Da er man redd for å ødelegge et vennskap.» 

 

4.3 Effekt av prosess med å innføre trivselsregler 

 

I denne delen av resultater er det intervju nr 2 som er analysert. Det må sees i sammenheng 

med funn fra intervjurunde 1. 

 



27 
 

4.3.1 Tilbakemelding 

Tematikken i dette spørsmålet er hvordan det er å gi tilbakemelding. I motsetning til første 

intervju, er det nå flere som ikke oppgir en tallreferanse på hvor lett eller vanskelige det er å 

gi en tilbakemelding. Det poengteres av flere enn i intervju 1, at dette avhenger av 

mottakeren.  

Gjennomsnittet fra de som oppgir et skalatall er 4,8 med variasjon fra 3 til 8.  

Dersom vi sammenligner dette med resultat etter første intervjurunde, som viste et 

gjennomsnitt på 7,8, kan man si at det er en vesentlig endring, og det synes at det for 

informantene har skjedd en endring i forhold til hvor lett eller vanskelig det er å gi 

tilbakemelding. 

Det er også flere som oppgir at de faktisk har gitt en tilbakemelding til en kollega på negativ 

atferd. To av informantene poengterer at det å øve eller aktivt jobbe med Sirkelen og 

tilbakemeldingskultur, gjør det lettere å gi tilbakemelding.  

Det ble forsøkt å identifisere hva som kjennetegner de det er lett å gi tilbakemelding til. 

Positivitet eller det som blir beskrevet som «gode kollegaer», som er interessert og 

oppmerksomme, går igjen hos flere av informantene. 

«Det er gode kollegaer, som på en måte det går an å snakke med. Men så er det noen 

som ikke er interessert i noe, og da nytter det ikke.» 

 

4.3.2 Prosess med Sirkelen 

Informantene gir entydig positive tilbakemeldinger på prosessen med Sirkelen. Det som blir 

trukket frem som tema er at man i en slik prosess får frem at flere tenker likt. Den enkeltes 

oppfatning av positiv og negativ atferd er lik de andre sin oppfatning.  

«Jeg syns prosessen var fin, det kommer frem at alle tenker likt og føler det samme. 

Det gir mer åpenhet, det var lærerikt.» 

 

Et annet tema som blir trukket frem, er at det er fint å snakke om atferd som et tema. At det 

var fint å få «luftet» tankene. Metoden som er benyttet i denne studien gir et arbeidsmiljø en 

anledning til å snakke om atferd på en positiv måte. Det å tematisere atferd som noe man kan 

velge og jobbe med, og forsterke positiv atferd, er et behov blant informantene. 
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«Jeg tror vi har kjempebehov for å lufte alle de tingene som kom opp. Bra at vi prater 

om hvordan vi har det i miljøet, for jeg tror vi må gjøre det mer. Vi må ha fokus på 

det, vi må gjøre mer.» 

 

En informant trekker frem at et problem er at de som hadde hatt behov for å delta i en slik 

prosess, ofte lar være å møte opp. 

«Det som er problemet vårt, er at de som kunne trenge det stiller ikke opp på sånt.» 

 

Som flere av informantene har påpekt gjennom flere svar, er det slik at atferd er noe vi velger. 

Vi velger å gi positiv oppmerksomhet og vi velger å unngå negativ atferd. Samtidig synes det 

slik at enkelte er forberedt på at det også er mulig å «glemme» å tenke på at atferd er noe den 

enkelte må ta et valg om. 

 

«Jeg syns det var veldig nyttig. Veldig strukturert, og når jeg gikk ut tenkte jeg at jeg 

håper vi får det til. At alle har fokus på det.» 

 

4.3.3 Hvordan følge opp Sirkelen 

Temaet som defineres er øving. Det er anbefalt av informantene at prosessen kan gjentas, at 

man kan trene på det å gi tilbakemelding.  

«Det vi gjorde var veldig bra. Kunne gjort mer av det, konkrete casediskusjoner. Vi 

gjorde det veldig kort. Spørre etterpå, hvordan opplevde du den tilbakemeldingen jeg 

ga osv.» 

 

Det å sette søkelys på «grønn» atferd trekkes frem som innspill til å øve uten at det oppleves 

utrygt.  

«Like viktig å være aktiv i den grønne sirkelen. For da er det kanskje lettere å være 

aktiv i den gule og røde.» 

 

4.3.4 Eksempler på grønn, gul og rød atferd  

Jeg har valgt å trekke ut noen eksempler av det som er skrevet på de ulike grønne, gule og 

røde lappene. I enkelte tilfeller vil man se at en type atferd kan beskrives både som gul og rød.  
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Grønn atferd: Gi ros, si «god morgen», humor, hjelpe hverandre, bli sett, bli hørt, ærlighet, 

faglige diskusjoner, med flere. 

Gul atferd: Bruke mobil arbeidstida, baksnakke, utålmodig, komme for sent, ikke ta imot 

hjelp, kritisk til alt, ignorere andres ideer, med flere. 

Rød atferd: Snakke negativt om kollegaer eller pasienter, baksnakke, boikotte, løgn, lovbrudd, 

mobbing, med flere.  
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5 Diskusjon: 

 

Det å bruke en Sirkelen som en metode for å lage trivselsregler i arbeidsmiljøet virker å gjøre 

det lettere for arbeidsmiljøet å gi tilbakemeldinger av negativ karakter. Det skaper en større 

grad av trygghet til å gi tilbakemeldinger til hverandre, og det forebygger konflikter ved at 

man åpent snakker om og blir enige om, hva slags atferd man ønsker i arbeidsmiljøet. 

Jeg har valgt å inndele diskusjonen i fire kapitler. De tre første kapitlene gjenspeiler de funn 

som ble presentert i resultatene: Atferd, konflikt og effekten av metoden med å innføre 

trivselsregler. Det fjerde kapittelet er refleksjon, refleksjon rundt forskerens rolle, etikk og 

validitet. 

 

5.1 Atferd 

 

Hvis vi alle er enige om hva som er positiv og negativ atferd, hvorfor trenger vi regler for 

atferd, kan vi ikke bare velge å være positive? 

Resultatene viser at flertallet av informantene har observert, eller vært deltakende i konflikt. 

Det paradoksale er altså at det er en lik oppfatning av hva som er positiv atferd i et 

arbeidsmiljø. Vi ønsker å unngå konflikter, men allikevel er det altså slik at de fleste 

arbeidsmiljøer har personer som påvirker miljøet negativt.  

Hvem er de kollegaene, de som ikke «vet å oppføre seg»? En forklaring er at vi ikke er klar 

over at vår atferd oppfattes på den måten mottakeren oppfatter det vi kommuniserer. Haaland 

og Dale (17) bruker begrepet «selvforståelse» om summen av selvinnsikt, selvutsikt og 

selvregulering. De fleste har nok en forståelse av hva som menes med selvinnsikt, men 

begrepet selvutsikt dreier seg om å se forskjellen på bildet man har av seg selv og det 

inntrykket andre har. Dale benytter dette begrepet i lederutvikling, og det handler om at ledere 

må bruke tilbakemeldinger for å bedre selvutsikten. Stikkordet er tilbakemelding. Uten 

tilbakemelding, ingen selvutsikt. 

Det at selvutsikt som begrep i stor grad omtales i lederutvikling, er ikke så rart, lederen er som 

regel den alle har en mening om. Temaet i denne oppgaven, er nettopp å utvikle et 

selvledende miljø, altså gjøre lederen unødvendig for å løse konflikter. Da er det kanskje ikke 

så rart at en slik tilnærming og forståelse av selvutsikt også bør gjelde alle ansatte. 
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Det må også skilles mellom personlighet og ferdighet. Personlighetstrekk er i stor grad arvet, 

mens ferdigheter kan trenes. Flere av informantene i denne studien trakk frem eksempler der 

de hadde hørt kollegaer si: «Jeg er bare sånn…». Med dette menes at dersom noen oppfatter 

den enkelte som negativ, er det en slags forklaring på at man ikke kan gjøre noe med 

personligheten.  

Skivik (18) skriver at personer i et arbeidsmiljø gjerne har ulike roller, basert på deres 

psykologiske preferanse. Skivik beskriver fire ulike roller: Formidler og rådgiver, fornyer og 

idéskaper, utforsker og lanserer og kartlegger og utvikler. Disse rollene har da så ulik 

preferanse for hva som er viktig og hvordan de jobber, at det i seg selv kan oppleves 

irriterende. For eksempel vil idéskaperen finne det irriterende at andre fokuserer på detaljer og 

realitetsorientering. Resultatene i mine studier beskriver ikke den samme dynamikken. Det 

kan være avhengig av hva slags type oppgave eller jobb den enkelte har. Samtidig viser 

resultatene i denne studien at det å snakke om at vi kan oppleve kollegaers atferd som 

irriterende gjennom arbeidet med å utvikle trivselsregler, vil kunne gjøre det lettere for ulike 

roller å akseptere hverandres ulike egenskaper.  

Avhengig av personlighet kan det tenkes at de atferdstrekkene som beskrives som negative i 

denne oppgaven, som manglende oppmerksomhet, kan forklares gjennom personlighet. Selv 

om en tenkende og introvert person, vil være mindre synlig i et arbeidsmiljø, så er det lite 

sannsynlig at det kan forklare og gi aksept for et manglende «hei» eller «god morgen». Det 

kan altså tenkes at en person som ikke henter sin energi fra det å omgi seg med andre 

mennesker vil måtte øve i større grad på ferdigheten av å omgå andre mennesker enn en som i 

større grad får energi av å omgi seg med andre. 

Bang (19) sier at graden av mangfold i et team er positivt assosiert med mer kreative 

løsninger og høykvalitet på beslutninger, samtidig som den er negativt assosiert med graden 

av samhold i teamet. Resultatene i denne studien kan tolkes slik at de ulike atferds trekkene 

som ofte kjennetegner ulike personligheter, i størst mulig grad bør nærme seg hverandre og 

bli like.  En svakhet i denne studien er at forfatteren i stor grad introduserer hele temaet med 

trivselsregler til at det viktigste i et arbeidsmiljø er å unngå konflikter. Det er naturligvis ikke 

slik, fordi oppdraget og målet til organisasjonen trolig handler om mer enn å unngå konflikt. 

Det skal skapes et produkt. For å skape et produkt, trenger vi personer i miljøet som har faglig 

spisskompetanse. Det at enkelte personer er tenkende og analytiske, kan være bra for 
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produktet som skal produseres. Det betyr at de som ikke kategoriseres som «oppmerksomme» 

på kollegaer, allikevel kan være avgjørende for arbeidsmiljøet, fordi de bidrar til 

sluttproduktet. Kaufman og Kaufman (20) sier at emosjonelle konflikter reduserer evne til 

problemløsning. Da er det rimelig å anta, at det viktigste kan være å unngå negativ atferd. 

Negativ atferd er mer enn å ikke gi omgivelsene oppmerksomhet, det er hvordan vi unnlater å 

gi negativ oppmerksomhet. En av informantene beskriver negativ atferd som «Det er bare 

tonefallet – ah dette er dritt…»  

 

 

5.2 Konflikt som hemmer for forbedringskultur 

 

Kan det å øve på å gi tilbakemelding gjøre oss bedre rustet til å forbedre kvalitet og utvikle 

tjenestene vi produserer? 

Mine resultater viser at det er personavhengig, om man velger å gi en tilbakemelding eller 

ikke. Samtidig vet vi at uenighet er bra for utvikling. Dersom klimaet for å håndtere og gi 

tilbakemelding som kan oppfattes vanskelig er dårlig, vil det føre til at tjenestene har dårligere 

kvalitet. 

I tjenestene er det en felles interesse for å ha god kvalitet. Vi bør da velge å øve og lage 

retningslinjer for hvordan vi svarer opp uenighet. Dette gjelder både skriftlig og muntlig 

kommunikasjon. En kollega sa en gang til meg: «Når du skriver med store bokstaver og flere 

utropstegn, da roper du.»  

Dersom en kollega sier noe du er uenig, ville du ropt tilbake? Det er lite sannsynlig, og det er 

også lite sannsynlig at det å møte en uenighet med negativ atferd motiverer den som sier fra, 

til å gjøre det neste gang. Hvordan den enkelte velger å ta imot kritikk, vil påvirke om og 

hvordan kritikk gis. Dette kan relateres til sirkulær kommunikasjon som beskrevet av 

Ulleberg og Dale (7). Det å ikke ha et miljø for å gi og ta negative tilbakemeldinger er en 

risiko for kvalitet, fordi miljøet ikke har en kultur for å melde avvik. Jacobsen og Thorsvik 

(10) sier at maktbruk forekommer når en aktør klarer å få gjennomslag for sine synspunkter 

på tross av at andre er uenige. I denne sammenhengen kan man si at makten avhenger av hva 

slags atferd vi har. Negativ atferd kan altså gi makt. 

Så er det selvsagt slik at ikke alle er mottakelig eller ønsker at noen skal utfordre sine 

meninger og standpunkt. Mine funn viser at man ved å ta imot tilbakemeldinger eller uenighet 
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på en negativ måte, påvirker motpartens motivasjon for å fortsatt ta opp negative ting. Den 

blir svekket. Innen politikk, ser vi slike teknikker i mange debatter og i skriftlig ordveksling. 

Hensikten med budskapet, blir å formidle negativ feedback på det motparten sier, fremfor å 

ønske velkommen en debatt og uenighet som utviklende.  

Et problem kan oppstå når man tar med seg en slik strategi inn i organisasjonsutvikling.  

Et perspektiv på resultatene i denne studien er at konflikter har oppstått etter at en kollega har 

gitt tilbakemelding på noe som er feil. 

«Jeg har vært i konflikt med en annen, hun kommer og skjeller ut meg på bakgrunn av 

noe jeg skal ha gjort eller har gjort på en gal måte…» 

Det kan tenkes at det å gi en negativ tilbakemelding innebærer et ubehag for avsender, noe 

som påvirker hvordan det blir kommunisert. Det kan også tenkes at mottaker opplever 

tilbakemeldingen utfordrende, fordi den er negativ. Nordby (2) skriver at det kan være spesielt 

utfordrende å håndtere personkonflikter, fordi forsøk på å få til endring kan oppfattes som 

personlig kritikk. Med bakgrunn i funn i denne studien, kan det argumenteres for at det er like 

viktig å øve på å motta tilbakemelding som det er å øve på å gi. 

Et interessant perspektiv som blir trukket frem av en informant, er at det kan være en grense 

for når trygghet og vennskap på arbeidsplassen utvikler seg med så sterke bånd, at det i seg 

selv kan gjøre det vanskelig å gi tilbakemelding, fordi man er redd for å ødelegge et 

vennskap. Det profesjonelle vennskapet blir et personlig vennskap. Det kan i seg selv utfordre 

tilbakemeldingskulturen. 

 

 

5.3 Effekten av metoden med å innføre trivselsregler 

 

I et søk på Google Scholar med søkeordet «trivselsregler» blir det 45 treff. Dersom man 

kategoriserer disse i 3 kategorier, skole/barnehage, annet og arbeidsmiljø/ledelse er det 30 

treff som kan relateres til skole/barnehage. Det er 12 treff som kategoriseres til annet, og 3 

treff som kan kategoriseres til å gjelde arbeidsmiljø. Det later ikke til at det er forsket så mye 

på effekten av trivselsregler i et vanlig arbeidsmiljø.. De fleste studier som sier noe om dette 

er altså forskning som er gjort i skoler og barnehager. Det i seg selv er interessant, men innen 

arbeidsmiljø er det i større grad forsket på forebygging av mobbing. Ved å søke med 
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søkeordene konflikt og arbeidsmiljø, blir det 14 900 treff i Google Scholar. Jeg har ikke 

systematisk gått gjennom disse treffene, men jeg har benyttet andre masteroppgaver om 

tematikk konflikt og mobbing i arbeidsmiljø, for å finne frem til relevante studier. Flere 

studier påpeker viktigheten av tilbakemeldingskultur, men som oftest er det beskrevet som en 

åpen dør til leder, altså si ifra til noen andre enn den det gjelder. I en studie av Salin (21) 

siteres en HR-ansatt fra Hellas:  

 

«Den beste måten å forhindre mobbing på er å ha en åpen-dørpolicy. Hver ansatt 

burde føle at de kan si ting åpent, og kan stole på noen som ikke gjør det eller sier ting 

bak ryggen deres, noen som vet hvordan de skal håndtere delikate og vanskelige 

problemer. Bedriften må ha denne kulturen slik at ansatte ikke er redd for å snakke.»  

 

De funn som er gjort i min studie, viser at en bedre tilnærming er å flytte denne tryggheten på 

at man kan stole på lederen, frem til å kunne stole på sine kollegaer. Altså at arbeidsmiljøet i 

seg selv er åpent, ikke bare en åpen dør til leder. Mine funn i denne studien viser at de som 

trekker seg unna, blir ansett som negative for miljøet. «Oppmerksomhet» er et tema som 

gjentas som positiv atferd. Når noen velger å ikke være oppmerksomme, for eksempel ved at 

de benytter mobilen på jobb, kan det forstås i en sirkulær kontekst. Denne personen 

distanserer seg fra miljøet på grunn av noe.  Det er sannsynlig at miljøer som er preget av at 

mange trekker seg unna, bør vurdere om det kan være et signal på at miljøet er preget av 

mobbing.   

Denne studien viser at måten vi håndterer tilbakemelding på, er avgjørende for om vi får 

tilbakemelding. Samtidig er det svært få som har god erfaring med hvordan konflikter blir 

løst. De fleste informantene opplever at prosessen med Sirkelen, har vært positiv for å skape 

mer åpenhet om det å gi og motta tilbakemelding. Det synes derfor rimelig å anta at vel så 

viktig som åpenhet inn til leder for å melde om uønsket atferd, er det å øve på å gi hverandre 

tilbakemelding viktig for å forebygge konflikter på arbeidsplassen. 

Bruk av mobiltelefon i arbeidstid, er noe flere trekker frem som negativ atferd. Det er også 

interessant og trolig et fenomen som har oppstått etter hvert som mobilteknologien og sosiale 

media i større grad enn bare for noen få år siden, tar plass i livene våre. Bruk av mobiltelefon 

er en atferd som kan beskrives som manglende oppmerksomhet. Kollegaen din velger å ikke 

se deg, ikke si hei og er mest opptatt med mobilen. Dette kan beskrives som hersketeknikk. 

Personer som blir utsatt for usynliggjøring, føler seg oversett, forbigått eller glemt. Signalene 
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er ikke til å ta feil av, en føler seg mindre verdt, uviktig og betydningsløs (22). Med mindre 

man allerede er i en personkonflikt, er det lite sannsynlig at noen ønsker å utøve 

hersketeknikk, dette er trolig en mangel på selvutsikt, slik det begrepet er beskrevet av 

Haaland og Dale (17). Trivselsregler som definerer denne atferden som uønsket, vil i henhold 

til resultatene i denne oppgaven, kunne gjøre det lettere å gi tilbakemelding på slike ubevisste 

hersketeknikker.  
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5.4 Refleksjon 

 

5.4.1 Refleksjon rundt egen rolle 

Denne oppgaven reflekterer i stor grad at studiet jeg har gått på er erfaringsbasert. Oppgaven 

bygges opp rundt og beskriver mine erfaringer og betraktninger. Dette henger også sammen 

med at oppgavens forskningsmål er å undersøke en bestemt prosess eller metode som jeg selv 

har utviklet. Det i seg selv er utfordrende, da jeg med dette som utgangspunkt, står ovenfor en 

stor fallgruve ved at jeg går inn i forskningen med skylapper, der et ønsket resultat er at denne 

metoden skal fungere.  

Det er åpenbart med bakgrunn i den utprøvingen som ble gjort gjennom utvikling av metoden, 

at forfatteren både hadde en forventning og et ønske om et bestemt resultat. Refleksiviteten vil 

i denne oppgaven være av personlig karakter, forfatteren ønsker at den prosessen han har 

utviklet og som er prøvd ut med positiv effekt i eget arbeidsmiljø, også viser seg å fungere 

etter en mer objektiv kvalitativ metode.  

Det har vært en utfordring at det er forskeren selv som gjennomfører metoden i de ulike 

miljøene og intervjuer informantene. Informantene er også klar over at det er intervjuer som 

har utviklet metoden, og det kan være utfordrende å ikke stille seg positiv. Malterud (16) 

beskriver at forskerens person vil påvirke forskningsprosessen og resultatene av denne. Dette 

er særlig viktig å huske på i kvalitative studier.  

I denne studien har jeg forsøkt å være bevisst dette. Som Malterud skriver, er det viktig å 

forstå sin rolle. Dersom det er slik at forskeren har et sterkt engasjement innen område det 

forskes på, bør forskeren søke råd, for å finne ut om man har den rette tilnærmingen. Denne 

studien er gjennomført som en del av et erfaringsbasert masterstudie. Hele hensikten for meg 

med å delta på dette studiet er å kunne anvende forskningsbasert kompetanse for å utvikle 

meg og min kompetanse.  

Nettopp det at det så åpenbart kan fremstå som et ønsket resultat at denne metoden har en 

positiv effekt, gjør at forfatteren i enda større grad må jobbe objektivt. Det har vært et mål for 

meg, å nyansere denne metoden ved bruk av en objektiv kvalitativ tilnærming. Det er også 

viktig å påpeke at de arbeidsmiljøene som er inkludert i denne studien er arbeidsmiljøer 

forskeren ikke er leder for. 
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5.4.2 Etisk refleksjon 

Det å forske på ønsket og uønsket atferd, kan være utfordrende etisk. Er det slik at noen 

ansatte er bedre enn andre? Slik denne oppgaven er skrevet, kan man få et inntrykk av 

positive og oppmerksomme ansatte er bedre enn andre. Her er det viktig å forstå det sirkulære 

prinsipp i kommunikasjon (7). En bestemt atferd er trolig påvirket av enn annen atferd. 

Samtidig er det viktig å trekke frem de funnene som viser at det er sannsynlig slik at mange 

ikke er klar over hvordan deres atferd påvirker andre. 

Det å gi en tilbakemelding på en kollegas atferd, med budskap om at denne atferden er 

irriterende, er etisk vanskelig i seg selv, i prinsippet er det hele temaet for oppgaven. Nettopp 

derfor er det kanskje i oppgavens kjerneverdi at den nevner ulike atferdsmønster som 

oppleves negative. Hensikten med trivselsreglene er nettopp å omfavne den åpenheten og 

tryggheten i et arbeidsmiljø, som gjør at vi tør å si ifra. 

Kvalitative data, som denne studien benytter, er tekster som bærer med seg menneskers 

livserfaringer og tanker (16). Malterud (16) tydeliggjør at dette stiller strenge krav til 

forskeren. I denne studien har jeg valgt å justere på noen detaljer i sitater fra informantene, 

slik at det ikke skal bli gjenkjennbart. Samtidig har jeg i underveis i intervjuene gitt 

informasjon om hva og hvordan dette materialet trolig vil sammenstilles. Mitt inntrykk er at 

de informantene som har uttrykt noe rundt dette, har uttrykt en nysgjerrighet og glede over at 

dette blir forsket og skrevet om. Det kan virke som denne forskningen i seg selv, kan 

oppfattes som et tiltak for å skape mer åpenhet for å gi tilbakemelding.    

 

5.4.3 Validitet 

Validitet deles i intern og ekstern validitet (16). Intern validitet omhandler hva studien er sant 

om, hva er relevansen av studien. Styrken ved denne oppgaven er at den tar for seg 

opplevelser av et godt arbeidsmiljø og atferd i tre bestemte arbeidsmiljøer. Det jobbes 

systematisk med innføring av trivselsregler i disse miljøene og det undersøkes effekten av 

metoden. Styrken er nettopp den grundigheten som ligger i arbeidet med disse miljøene ved å 

bruke metoden som beskrevet i denne studien. Det er svært sannsynlig at denne studien er 

sant om hvilke atferd disse miljøene ønsker og hvilken effekt trivselsregler har hatt.  
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I denne studien har jeg benyttet kvalitativ metode. Denne studien kan tolkes slik at den skal 

måle en effekt av et bestemt tiltak. Med den problemstillingen, er trolig ikke kvalitativ metode 

best egnet. Kvalitative metoder kan benyttes for å vite mer om menneskelige egenskaper som 

erfaringer, opplevelser, tanker, forventninger, motiver og holdninger (16). Det er derfor viktig 

å at denne studien ikke nødvendigvis kan bevise at effekten av denne metoden for å innføre 

trivselsregler kommer med et konkret resultat. Denne studien beskriver opplevelsen til de 

arbeidsmiljøene som var involvert i studien. På bakgrunn av deres opplevelser, kan vi trekke 

en konklusjon som at denne metoden har gitt effekt. 

Bakgrunnen for valg av metode, var at denne studien også gir svar på opplevelser av et 

arbeidsmiljø. Den beskriver hvordan det føles å omgi seg med negativ og positiv atferd. 

Hvordan metoden med innføring av trivselsregler opplevdes for de involverte og hvordan de 

vurderer den effekten den har gitt. 

Ekstern validitet handler om overførbarhet. Malterud (16) beskriver dette med et spørsmål: 

«Til hvilke sammenhenger kan våre funn gjøres gjeldende utover den konteksten der vi har 

kartlagt dem?» Det å vurdere den eksterne validiteten av denne studien er vanskelig. De 

miljøene som er undersøkt er like. Det er i hovedsak de samme helseprofesjonene og de har 

alle oppgaver knyttet til helseinstitusjoner med heldøgns drift. I så måte er det umulig å vite 

om vi ville fått de samme resultatene dersom den samme studien hadde blitt gjennomført i en 

annen kontekst.  
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6 Konklusjon  

 

6.1 Konklusjon 

 

Denne oppgaven beskriver hva som kjennetegner et godt og dårlig arbeidsmiljø. Et godt 

arbeidsmiljø er et miljø som gir den enkelte trygghet. Oppmerksomhet på kollegaer rundt seg 

og måten man tar imot tilbakemeldinger er to av de viktigste faktorene for å skape et trygt 

arbeidsmiljø. 

Funn i denne studien tyder på at vi i stor grad kan ta bevisste valg på om vi velger å være en 

kollega som bidrar til et godt arbeidsmiljø eller et miljø preget av konflikt. Årsaken til at noen 

velger negativt atferdsmønster er sammensatt. Funn tyder på at de som blir oppfattet som 

negative, ikke vil få tilbakemelding fra kollegaer, fordi kollegaene velger å unngå 

konfrontasjon. Vi velger å ikke gi tilbakemelding til de vi frykter vil reagere med et bestemt 

atferdsmønster. Det vil igjen føre til at disse personene har mindre sannsynlighet for å forstå 

hvordan deres atferd oppfattes av andre.  

Det å bruke metoden som beskrevet i denne oppgaven med å inkludere medarbeidere i 

utviklingen av trivselsregler, har en positiv effekt på å skape mer trygghet. Det kommer til 

uttrykk ved at man blir mer oppmerksom på hva slags atferd som er ønsket, noe som også gjør 

det lettere å si ifra til kollegaer om man beveger seg utenfor det som oppleves som positiv 

atferd.  

 

 

6.2 Anbefaling for videre forskning 

 

I diskusjonsdelen av denne oppgaven vises det til et Google Scholar søk, med søkeord 

trivselsregler. Dette søket ga svært få treff på relevant forskning rundt trivselsregler i et 

arbeidsmiljø. Det synes som det er forsket mye på konflikter i arbeidsmiljø, men det kan være 

hensiktsmessig å gjøre et systematisk litteratursøk på trivselsreglers effekt i ordinære 

arbeidsmiljøer.  

 

Denne oppgaven er skrevet med kvalitativ metode. En svakhet ved kvalitativ metode er at den 

beskriver en opplevelse. Det kan være interessant å forske med en kvantitativ tilnærming på 
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effekt av trivselsregler. Det kan relateres til antall konflikter og eventuelt resultat på 

medarbeider undersøkelser eller liknende. Det kan også være interessant å gjøre 

observasjonsstudier der et arbeidsmiljø som har innført trivselsregler som beskrevet i denne 

studien følges over tid. Funn i denne studien tyder på at det må øves på å gi tilbakemelding og 

prosessen kan gjentas med hensikt å skape oppmerksomhet rundt positiv atferd. Dette kan 

undersøkes ved observasjonsstudier.  

 

En relevant utvidelse av tilsvarende metode i andre arbeidsmiljøer med andre oppgaver og 

profesjoner vil styrke den eksterne validiteten og i så måte være en interessant og viktig 

studie. Ved slik fremtidig forskning vil det kunne konkluderes om trivselsregler for atferd i et 

arbeidsmiljø, reduserer konflikter ved å skape en tilbakemeldingskultur preget av åpenhet. 

Dette kan også være interessant for teorier rundt konflikt og konflikthåndtering. Mye av det 

som er skrevet om konflikthåndtering involverer ledere. Bruk av trivselsregler som beskrevet i 

denne studien, kan bidra til at fokuset på konflikthåndtering blir flyttet fra leder til kollega. 
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8 Vedlegg 
 

1. Presentasjon for ledere med invitasjon til å delta 

2. Godkjenning fra personvernombud 

3. Intervjuguide 

4. Presentasjon gjennomført under prosess med Sirkelen 

 

 


