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MEDARBEIDERSKAP. Når vanskeligheter på en arbeidsplass får
oppmerksomhet i pressen, er det gjerne lederen alene som stilles til ansvar,
mens medarbeidernes ansvar blir oversett.

Et perspektiv som mangler
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Krav og forventninger. Alle
føler seg kvalifisert til å snakke
om godt og dårlig lederskap –
og gjør det mer enn gjerne.
I nærmere 40 år har lederutvikling vært et sentralt tema i
arbeidslivet. I kjølvannet av
denne aktiviteten har de fleste
større virksomheter utformet
«krav til ledere» som beskriver
den perfekte leder – noe de færreste er i stand til å leve opp til i
praksis. Samtidig mangler det
tydelige krav og forventninger
til medarbeidere, hvilket ofte
fører til at medarbeiderne blir
svært oppmerksom på lederens
utilstrekkelighet, uten å tenke
over hvordan de selv er med på
å prege arbeidsplassen på godt
og vondt. I enkelte situasjoner
fører dette til et uutholdelig negativt arbeidsmiljø for alle – og
lederen alene blir holdt ansvarlig for den situasjonen som har
oppstått.
Blindspor. Det er alminnelig
akseptert at folk må ha det bra
på jobben for å skape gode resultater. Dette er bakgrunnen
for medarbeidernes tilfredshet
måles med jevne mellomrom og
lederne holdes ansvarlig for resultatet av målingen. Samtidig
viser en studie ved Göteborgs
Universitet at det ikke er noen
entydig positiv sammenheng
mellom medarbeidertilfredshet
og produktivitet. I enkelte tilfeller er det faktisk en negativ
sammenheng mellom nitid oppfølging av medarbeidernes tilfredshet og hva de presterer. Årsaken til det er at jevnlig måling
av tilfredshet fører til at organisasjonens indre liv får så stor
plass at det går på bekostning
av oppgaven. Dessuten er det
ikke noe motsetningsforhold
mellom å være tilfreds og å ha
en bedagelig holdning til jobben.
Det ville vært langt mer interessant å undersøke hvordan det
står til med arbeidsgleden og
engasjementet.
Et nytt perspektiv. I de senere år har medarbeiderskap
blitt et tema på en del arbeidsplasser. Tanken bak begrepet er
at det å være medarbeider også
har noen spesifikke kjennetegn.
Lederskap forstås gjerne ut fra
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Kommunalt kaos. Bredbånd, fjernvarme og strømnett er infrastrukturer som
representerer vekst- og utviklingsmuligheter. Men
mange kommuner er i ferd
med å lage et kaos av kostnader og byråkrati som
hindrer at ønskede prosjekter realiseres. Samferdselsministeren må skjære igjennom og gi kommunene et
felles regelverk som legger
til rette for god samfunnsutvikling.

Medarbeiderne blir ofte svært oppmerksom på lederens utilstrekkelighet, uten å tenke over
hvordan de selv er med på å prege arbeidsplassen på godt og vondt, skriver Johan Velten.
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to dimensjoner; evne til å ta styringen og evne til å få folk med
seg. Medarbeiderskap må forstås ut fra tre dimensjoner;
hvordan man forholder seg til
arbeidsoppgavene, til kollegene
og til arbeidsgiveren.
Medarbeiderskap har som
forutsetning at alle er medarbeidere – og noen medarbeidere
har et lederansvar. Dette perspektivet medfører at vi heller
bør måle medarbeiderskap enn
medarbeidertilfredshet. Arbeidsglede, engasjement, ansvarlighet og handlingsevne er
sentrale temaer og dette gjelder
oss alle – ikke bare lederne. Vi
bør se på alles bidrag til et forpliktende samspill fremfor ensidig undersøkelse av lederens
feil og mangler.
Mange ledere kunne blitt bedre ledere dersom medarbeiderne hadde stilt opp og bidratt
med sin forståelse av situasjonen. For å skape en god og effektiv arbeidsplass, må vi si det
vi mener – og denne oppriktigheten må være preget av velvilje.

Beslutningskvalitet. Medarbeiderskap bygger på arbeidslivsforskeren Einar Thorsruds
tankegang fra 1960- og 70-tallet.
I tillegg til det psykososiale miljøet på arbeidsplassen la han
vekt på at medarbeiderne burde
få større påvirkning på hvordan
jobben kunne legges opp på en

god og effektiv måte. Medbestemmelse ville bidra til bedre
løsninger, bedre holdninger og
færre arbeidskonflikter. Dette
er siden blitt beskrevet som demokrati på arbeidsplassen.
Slik jeg ser det, er det egentlig
ikke en demokratisk tanke som
ligger bak. Et demokratisk prinsipp er at alle har én stemme,
enten man har flere mastergrader eller ikke har lest en eneste
bok.
Medbestemmelse på arbeidsplassen handler om noe annet;
nemlig beslutningskvalitet og
gjennomføringsevne. Poenget
er ikke at alle skal få lov til å
mene noe om alt. Det fører bare
til kaos og frustrasjon. De som
må være delaktige i beslutningsprosessen er de som har
de beste faglige forutsetningene
for å mene og de som blir mest
berørt av beslutningen. Vi trenger både kompetanse og nærhet
til de problemene som skal løses.

Hverdagens realiteter.
«Medbestemmelse» er ofte bare
et pliktløp for å tilfredsstille lovverket. Beslutningene er ofte al-

lerede tatt, basert på en underliggende antagelse om at jo høyere i hierarkiet man sitter, desto
mer klarsynt er man. Det var et
relevant perspektiv for 100 år siden. I dagens arbeidsliv gir det
dårlige beslutninger, stor motstand, mye frustrasjon og dårlige resultater.
Når man så i neste runde
gjennomfører jevnlige målinger
av medarbeidertilfredshet sier
det seg selv at det gir labert resultat. Et resultat som nærmeste leder stilles til ansvar for og
som trigger mange samtaler i
krokene om lederens utilstrekkelighet, mens problemets opphav er på et helt annet nivå. Både ledere og medarbeidere har
følt avmakt, med påfølgende
stor gjennomtrekk på alle nivåer.
Medarbeiderskap er et nytt
perspektiv som kan bidra til et
det skapes helt nye psykologiske kontrakter på arbeidsplassen, på linje med den fornyelsen
som Einar Thorsrud og hans
medspillere bidro til på 1970tallet. Dette er en nødvendig
fornyelse i dagens kunnskapssamfunn.

«Det ville vært langt mer interessant
å undersøke hvordan det står til med
arbeidsgleden og engasjementet»

Underskuddet i Sør-Europa er redusert
Landene i Sør-Europa er inne i en
alvorlig økonomisk krise. Fremstillingen Ola Storeng gir i sin
kommentar «Europas dype hull»
2. oktober, blir derimot for unyansert.
Det tegnes et dommedagsbilde basert på trusler om fascisme,
borgerkrig og fengsler. «. . . ingen (...) har svaret på hvordan Eu-

ropa skal komme opp av sitt dype hull», avslutter Storeng.
Hva med tiltakene for å hjelpe
landene? 11 milliarder euro er
satt til disposisjon for at Hellas
kan betjene sin gjeld og bygge
opp tilliten til finansmarkedet.
Samtidig sitter den greske regjering, Europakommisjonen og
Det internasjonale pengefondet

daglig og vurdere konkret tiltak
for å øke inntektene og redusere
kostnadene.
Alt fra liberalisering av elektrisitetsmarkedet, oppløsning av kartellvirksomhet, innkreving av
skatt, forenkling av byråkratiet
og tiltak for å gjøre jobb lønnsomt fremfor trygd.
Listen er lang og jobben svært

krevende. Men på åtte måneder
er underskuddet redusert med 7
milliarder euro i forhold til i fjor.
Det er en nedgang på 33 prosent
– 7 prosent mer enn målet. Kanskje leserne fortjener at Storeng
også ser på løsningene?
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Felles regelverk. Endel
kommuner har innført regelverk som mangedobler kostnadene ved fiberutbygging.
Bakgrunnen er et forskriftsforslag Vegdirektoratet presenterte i 2007. Her kreves
det at en fiberkabel med diameter på to cm graves ned i
en tre meter bred grøft, på
60–80 cm dyp under asfalten, hvorpå hele eller halve
veiens bredde asfalteres i etterkant. Slike regler ville tredoble kostnaden ved fiberutbygging, viser en rapport fra
Nexia. Markedsdrevet fiberutbygging vil bli umulig.
I mangel av felles regelverk
bygger en del kommuner på
disse retningslinjene. Det
kan få store konsekvenser
for utviklingen av moderne
infrastruktur. I Drammen
førte det til bråstopp i fiberutbyggingen. Sist ut er
Trondheim, med landets hittil minst balanserte regelverk på feltet. Det ser dessverre ut til at landets største
kommuner er samkjørte i
lanseringen av regelverk
som bremser bredbåndsutbyggingen. Den samme problemstillingen rammer infrastruktur som strøm, fjernvarme, vann og avfallsrør.
Oppgraderingsbehovet er
enormt, men utbygginger og
vedlikehold som ville vært i
fellesskapets interesse å få
utført gjennomføres ikke.
Det haster. En samlet infrastrukturbransje har utarbeidet et forslag til hvordan legging av kabel og rør i
offentlig veggrunn bør reguleres. Nøkkelen til et godt regelverk er å ivareta både
hensynet til veien og infrastruktur som legges i veigrunnen, til fellesskapets
beste. Vi er glad for at samferdselsministeren ser dette,
og at hun har varslet en felles forskrift for all offentlig
vei. Det haster med å få et
slikt regelverk på plass.

