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Annonse: Ledig stilling som leder

Hva er mest vanlig?

• Visjonær leder søkes

• Snill og grei leder søkes

• Resultatorientert leder søkes

Etter Martinsen 2017



Hva er ledelse?

Et søk på ”leadership” på 
Google gir 582 millioner treff
på 0,54 sekunder!

Det finnes mer enn hundre 
definisjoner på ledelse!



• Leder:  fornorskning av ”leader” 
• av det engelske leadership

(innflytelse og kontroll)
• Lode-star – ledestjerne

• Ledelse handler om å vise retning 
og redusere usikkerhet



• Ledelse er et nytt ord som kom med 
aksjeselskapet, hvor ledelse ble å kunne 
stilles til ansvar for organisasjonens 
resultater.

Arnulf, 2013

• Men det forteller deg ikke noe om 
hvordan du skal lede!



Hva mener 
amerikanske presidenter?

”Ledelse er evnen til å bestemme hva som må 
gjøres, og så få andre til å ønske å gjøre det.”

U.S. President Eisenhower

”En leder er en mann med evnen til å få
andre til å gjøre noe som de ellers ikke ville
gjort, og til å like det.”

U.S. President Truman



Klassisk definisjon

Ledelse er:

” En prosess hvor et individ påvirker en
gruppe til å nå et felles mål”

Hughes et al., 1999; Northouse,  2006; Yukl, 2013



For å finne ut hva ledelse er
begynte man å studere ledere

Great Man Theory, 
Lederegenskaper går i arv

Carlyle, Galton



Frenologi









https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&ved=0CAQQjRw&url=https://www.dnb.no/om-oss/om-konsernet/konsernledelse.html&ei=tHDrUu_tEMjC4gT1-4H4Bg&usg=AFQjCNGJRDUyILTapgt7A7-FJN7NWKf7Jg
https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&ved=0CAQQjRw&url=https://www.dnb.no/om-oss/om-konsernet/konsernledelse.html&ei=tHDrUu_tEMjC4gT1-4H4Bg&usg=AFQjCNGJRDUyILTapgt7A7-FJN7NWKf7Jg




Først med linjal og målebånd…

deretter med 
personlighetstester



Spiller personligheten
noen rolle i ledelse?

70 % av et representativt utvalg
av norske ledere mener at 

effektivt lederskap
er et resultat av

personlige egenskaper

Rønning, Haukedal , Glasø & Matthiesen, 2013



Ledere er forskjellige fra ikke-ledere

• Intelligens
• Verbale evner, oppfatte informasjon, resonnere

• Selvtillit
• Trygg på egen kompetanse og verdi

• Besluttsomhet
• Pågangsmot, initiativ, utholdenhet og dominans

• Integritet
• Ærlig, troverdig, tar ansvar

• Omgjengelighet
• Sosiale ferdigheter, vennlige, utadvendte, høflige

Northouse, 2010; Yukl, 2013  



Effektiv ledelse og dominans
Selvhevdelse

Ames & Flynn, 2007 



Relative, kurvlineære forhold:
Ikke for lite, ikke for mye 

Må tilpasses målgruppen!

Leder
effektivitet

Lav IQ Høy IQ



Femfaktormodellen. Faktorer og fasetter for NEO PI-R. Costa og McCrae, 1992

Personlighetsteori: Big five



Hovedfunn fra Judge mfl. (2002) metaanalyse av forholdet 
mellom femfaktormodellen for personlighet og ledelse.

Hva kjennetegner 
lederes personlighet?



Kvinnelige ledere i offentlig sektor synes å ha best 
forutsetninger for effektiv ledelse

Martinsen & Glasø, 2013



Hva menes med preferanse og 
hva med ledere som ikke har en 

optimal personlighetsprofil?

Ledelse kan læres!



Skifte av fokus 
fra personlighet til atferd

Hva gjør ledere?

Leadership in Organizations



Leadership in Organizations

Mandela’s funeral



Lederatferd
1940-1960 (Ohio og Michigan studiene)

• Oppgaveorientert ledelse
• Lederen er opptatt av styring, å nå målene, fokus på 

tidsfrister, fordeling av arbeidsoppgaver, definere 
prestasjonsstandarder, kritisere dårlig arbeid, mm

• Relasjonsorientert ledelse
• Lederen er vennlig, støttende tar hensyn, viser 

omtanke



Hva er ledereffektivitet?

• Lederens påvirkning på medarbeiderens
Tanker
Følelser
Atferd

• Innovasjon, holdninger, sykefravær, produktivitet, 
netto gevinst oa



Lederatferd resultater

• Oppgaveorienteringen
• Mange typer effekt mål. Gjennomsnitt: Effekt 0.29

• Relasjonsorientering
• Mange typer effekt mål. Gjennomsnitt: Effekt 0.48

Judge & Piccolo, 2004



Ledelse som relasjon
Leader–member exchange (LMX) 
Kvaliteten på forholdet mellom leder og
medarbeider

•Respekt

•Tillit

•Forpliktelse

(Graen & Uhl-Bien, 1995)

http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=616726&redirect=photo
http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=616726&redirect=photo


LMX har sammenheng med: 

• Turnover negativ
• OCB positiv
• Jobbprestasjon positiv
• Jobbtrivsel positiv
• Empowerment positiv

Dulebohn et al, 2013, Meta -analyse



Lederstiler
Blake & Mouton

Kos

Uengasjert

ledelse Oppgave-

orientering

Oppgave- og 
relasjons-

orientering

1.9

1.1

9.9

9.1

5.5
Værhane

Den beste!



Effektiv ledelse

Det er umulig å konkludere med hva som er 
god ledelse siden effektiv ledelse i en 

setting kan være ineffektiv 
i en annen setting! 

Stodgdills, 1948



Situasjonsbestemt ledelse
Hersey & Blanchard

Medarbeiderens
Lav                Modenhet/erfaring/vilje               Høy

Instruerende

Overtalende

Deltakende

Delegerende

Denne modellen gir kun mening 
dersom det er samsvar mellom leders 

og medarbeiders vurderinger

(Thompson & Glasø, 2015)
downloaded 10 000 times since 2015

Enorm
popularitet!



Nyere tanker om ledelse..

• Endringsorientering kom i tillegg til 
omtanke og styring.

• Ekvall & Arvonen, 1991: Yukl, 1997 og 2002.

• Endringsorientering handler om:
• Overvåke muligheter og trusler i omgivelsene, visjon, 

mulighetsorientering, fokus på innovasjon og nytenkning



Ekvall & Arvonen 1991 



Yukl, G., Gordon, A., & Taber, T. (2002).
Integrating A Half Century of Leader Behavior 
Research.

Task

Relations

Change



Endring og karismatisk
lederskap

Leadership in Organizations





Bass and Avolio (1994)
State of the art



I’ene i Transformasjonsledelse
• Inspirerende motivasjon

• Å kommunisere en visjon
• Idealisert innflytelse

• rollemodell
• Individuelle støtte

• Empati og emosjonell intelligens
• Intellektuell stimulering

• Målsettingsarbeid og superledelse



Kjønnsforskjeller i lederstil
Eagly, et al (2003) 45 studier

Leadership in Organizations



Leadership in Organizations

Norske lederes utøvelse av transformasjonsledelse
på ulike ledernivåer (skala 1–5).

Rønning, Haukedal, Glasø 
& Matthiesen, 2013



Transformasjonsledelse har sammenheng
med:

Økt:
Jobbtrivsel, tillit, motivasjon, mestringstro (Self-efficacy),
OCB (ekstrarolleatferd) og kreativitet.
Team-prestasjon
Organisasjonsprestasjon

Redusert: 
Fravær og planer om å slutte

Martinsen, 2013; Wang et al., 2011



Hvilken ledelsesform er best ved 
direkte sammenligning?



Piccolo, et al., (2012). The relative impact of complementary leader 
behaviors: Which matter most? Leadership Quarterly, 23, 567-581



Forskning på 
«tøff» vs «snill og grei» ledelse

• Min nærmeste leder bryr seg virkelig om mine meninger.
• Min nærmeste leder viser interesse for at jeg har det bra på jobben.
• Min nærmeste leder tar hensyn til mine mål og verdier.
• Min nærmeste overordnede bryr seg egentlig ikke særlig mye om 

meg (R).

Funn:
• Støttende sjefer gir mer tilfredse medarbeidere, mer 

fornøyde kunder, og eierne tjener mer penger, viser 
en studie fra Handelshøyskolen BI.

Dysvik & Kuvaas (2012) 



Destruktiv ledelse i 
arbeidslivet



Definisjon av 
Destruktiv ledelse

«Systematisk gjentakende 
adferd fra ledere som 
undergraver organisasjonens mål, 
oppgaver og ressurser, eller 
motivasjonen, helsen og trivselen 
blant de underordnete» 

Einarsen, Aasland & Skogstad, 2007



Juridiske rammer
Arbeidstakerne er beskyttet mot:

• Uheldig psykisk belastning, aml § 4-1 (2)

• Krenking av integritet og verdighet, aml § 4-3 
(1)

• Trakassering, aml § 4-3 (3)

• Utilbørlig opptreden, aml § 4-3 (3)



Helsefarlige ledere

«ledere som oppfører seg på en slik måte 
overfor andre mennesker at de utvikler 
helseplager» S. M. Kile, 1990



«Den umaskerte tyrannen»

Brøler, skriker og overhøvler sine 
medarbeidere hensynsløst 

og i støtende ordelag



«Den uangripelige manipulator»

Fremmer egne formål 
ved manipulasjon; tier i hjel, 

fordreier, omtaler og behandler 
saker uten at den det gjelder 

får vite noe



«Feilsøkeren»

Studerer folks feil, 
framhever disse 

og latterliggjør medarbeiderne



«Den velvillige formynder»

Opptrer med tilsynelatende 
omsorg og mildhet,
mens målet ofte er 
absolutt lydighet 



«Løgneren og forvrengeren»

Sprer løgner og rykter 
om medarbeidere de føler 

seg truet av 



«Værhanen»

Bruker ingen bevisst 
hersketeknikk, men blir destruktiv 
og helsefarlig ved sin manglende 

konsekvens.

De er feige, snur seg etter vinden 
og mangler moralsk ryggrad.



Ledelse: En teoretisk modell

Konstruktiv
lederatferd

Anti-underordnede

Pro-underordnede

Pro-organisatoriskAnti-organisatorisk

Tyrannisk
lederatferd

Avsporet
lederatferd

Støttende-illojal
lederatferd

Laissez-faire 
ledelse

Einarsen et al 2007



Forekomst av destruktiv ledelse i 
Norge. PhD M. Aasland, 2010

72 % oppfatter i all hovedsak sin nærmeste 
overordnede som konstruktiv

Samtidig forteller hele 83,7 % av arbeidstakerne 
at de har opplevd destruktiv lederadferd fra sin 
overordnede en eller flere ganger i løpet av de 

siste seks månedene 

33,5 % oppgir at dette foregår 
«ganske ofte» eller «svært ofte». 



Forekomst av ulike former for destruktiv lederatferd
” ganske ofte” eller ”svært ofte” de siste 6 mndr.

0
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100

Tyrannisk lederatferd
3.4%
Avsporet lederatferd
8.8%
Støttende-illojal
lederatferd 11.6%
Laissez-faire
lederatferd 21.2%

Aasland et al., 2010



Konsekvenser av  
destruktivt lederskap

“Å bli eksponert for mobbing og trakassering
fra ens nærmeste overordnete har blitt
klassifisert som en av de mest alvorligste
kildene til stress på jobben! ” 

Zapf, 1999



Individuelle konsekvenser

• Lav jobbtrivsel og organisasjonsforpliktelse (Duffy, Ganster & Pagon, 2002)

• Spill-over og cross-over (Tepper, 2000).

• Alvorlige emosjonelle , psykosomatiske og psykiatriske
problemer (Einarsen & Mikkelsen, 2003, Høgh, et al 2011; Vie, Glasø & Einarsen, 2011).

• Lav livskvalitet og selvtillit, nervøsitet, og usikkerhet (Leymann, 1990). 

• Økt risiko for depresjon (Nielsen et al., 2011), hjelpesløshet (Vie et al., 2012), 

kardiovaskulær sykdom (Kiwimaki et al., 2003) og sykefravær (Ortega et al., 
2009).

• Symptomer på PTSD (Glasø, et al, 2009)

Stress and Productivity in Organizations



Hvorfor slike kraftige reaksjoner?

• Baumeister
• Bad is stronger than good

• Janoff-Bulman
• Shattered basic assumptions

• Williams
• Ostracism



Mobbe
Utvalg 
N=72

Kontroll 
gruppe
N=72

M SD M SD t
Alder 43.72 6.90 42.81 6.84 .80
Negative 
handlinger

2.49 .66 1.25 .26 14.75*

Verden som god 4.78 .78 5.79 .58 –8.72*
Verden som 
meningsfull

3.71 .62 4.10 .60 –3.40*

Selv som 
verdifull

4.58 .75 5.58 .53 –9.23*

Unngåelsesatferd 2.50 1.34 .21 .60 12.99***
Påtrengende 
tanker/ Følelser

2.86 1.56 .24 .67 12.86***

Hyperaktivering 2.69 1.52 .23 .65 12.36***

Posttraumatisk stresslidelse og grunnleggende antagelser 
blant mobbofre og kontrollgruppe (Glasø et al, 2009)



Reaksjoner
Sosial bytte teori: Den behandling man blir eksponert for 

fra andre blir gjengjeldt på samme vis. Dette gjelder
både positiv og negativ atferd (Molm, 1988)

• Eksponering for destruktiv ledelse skal dermed resultere
i tilsvarende gjengjeldelsesatferd.

• Men pga maktforskjeller er sannsynligheten for at 
medarbeideren svarer med direkte gjengjeldelse liten
(Zellars, Tepper, & Duffy, 2002; Glasø et al, 2006).



Sier heller opp enn å sladre på sjefen

BI-studentene Jon Emil Tanum Dahl og Victoria Iselin 
Svendsen står bak masteroppgaven om destruktiv ledelse. 
Foto: Elin Høyland 



Kontraproduktiv atferd
Redusere sin arbeidsinnsats i sin alminnelighet

La være å stille opp ekstra
Nei til overtid Slutte å påta seg mer ansvar 

Redusere sitt engasjement på møter og i arbeidsgrupper
Redusere kvaliteten på oppgaveløsningen 

Trekke seg tilbake fra jobben ta lange pauser
Bruke tiden til private formål Surfe på internett 

Komme sent arbeide sakte
Unnlate å stille på jobb (ugyldig fravær) 

Sabotere i det stille 
Spre sladder og rykter for å skape misnøye i avdelingen

Det er grunn til å tro at de skjulte kostnadene ved
destruktiv ledelse store!



Den skjulte hevnen



Finnes det en destruktiv 
personlighet?



Eysenck (60-tallet)

• Ekstroversjon
• Dynamisk, konstruktiv, framtidsrettet, utadvendt, gode sosiale 

evner og lite angst

• Nevrotisisme
• Engstelig, usikker og følelsesmessig ustabil

• Psykotisisme
• Aggressiv, maktorientert, selvhevdende og manipulerende



71 %

22 %

7 %

Interpersonal issues
Technical skills
Communication skills

Hva tror du er grunnen til at din 
egen leder mislykkes i jobben?

Gimsø, 2012



The dark side of leaders
(Glasø, Einarsen, Matthiesen, & Skogstad, 2010)

Måling av mellommenneskelige problemer
(For lite eller for mye) N= 2539

Dominerende, hevngjerrig,kald, sosialt unnvikende, lite 
selvhevdende, utnyttbar, for omsorgsfull, 

påtrengende, mistillit

Hypotese:
Ledere har færre problemer enn ikke - ledere



Glasø et al., 2010



The paradox of 
managerial tyranny

Tyranniske og narsissistiske ledere
kan bidra til ekstraordinære

resultater!



Ledere med suksess Disse vellykkede lederne har alle
blitt omtalt som narsisister!



Hvordan kan vi unngå å ansette
destruktive ledere?

Hvordan vil narsissisten klare
seg i lederutvelgelse?

• Narsissister gjør det best i intervjuer,- og
blir oftere tilbudt jobben!

PhD Gimsø, 2013



«Productive» narcissism

Leader
narcissism

Follower
self esteem

Follower
performance

Political
skill

Abusive
supervision

Thompson, Glasø & Campbell, submitted



Atferd er en funksjon av 
person og situasjon

Den fundamentale 
attribusjonsfeil



’Lucifer – effekten’
er hovedsakelig forklart ut fra 

situasjonsfaktorer!

«I put good people into evil places»
Delte studenter inn i to grupper: 

voktere og fanger. 

Å adlyde autoriteter

The Standford Prison Experiment & 
The Milgram study

http://www.youtube.com/watch?v=760lwYmpXbc

Zimbardo

Milgram
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En praktisk tilnærming til 
effektiv ledelse

Hva skaper høy motivasjon 
og gode resultater?



Considerate
leadership

Intention
To leave

Negative 
affect

Tyrannical
leadership

Positive 
affect

Work
engagement

Age

Glasø, L., Skogstad, A., Notelaers, G., & Einarsen, S. (in press). Leadership, affect and outcomes: Symmetrical and asymmetrical 
relationships, Leadership & Organizational Development Journal,



Reaksjoner på endring

Glasø, 2000

Forandring

Liten

Stor

Rasjonell

Emosjonell

•Lederutvikling
•Nye roller,  
oppgaver, ansvar
•Lagbygging
•Omorganisering
•Fusjoner
•Nedbemanning



Piccolo, R. F., & Colquitt, J. A. (2006). Transformational leadership and job behaviors: The mediating role 
of core job characteristics. Academy of Management Journal, 49(2), 327-340. 

Transformasjonsledelse og jobbdesign



Repetisjon

Transformasjonsledelse:
Inspirerende visjon og mening
Rollemodell
Støtte og utvikling
Utfordringer og prestasjon



Effektiv ledelse i praksis

Få aksept for
virkelighetsbeskrivelse 

og strategi



Treningsaktivitet
Arena: Morgenmøte, arbeidslunsj, halvdagsseminar,..

Praktisering av transformasjonsledelse: 
‘Å kommunisere en visjon’

• Forbered en inspirerende presentasjon av enhetens visjon, mål 
og strategi for dine medarbeidere.

• Presentasjonen skal vare i ca. 10 minutter
• Medarbeiderne diskuterer deretter noen minutter i par: hva var 

spennende, klart, uklart, vanskelig å få til, noe som manglet?, før 
de blir bedt om å gi en konstruktiv tilbakemelding til deg.



Arbeidskompetanse- og villighet 
hos medarbeidere

+ + - +
+ - - -

KAN

VIL

Plasser de fire I’ene i transformasjonsledelse 
i figuren som hensiktsmessig(e) lederstil(er)

Inspirerende motivasjon
Å kommunisere en visjon

Idealisert innflytelse
rollemodell

Individuell støtte
Empati og emosjonell 
intelligens

Intellektuell stimulering
Målsettingsarbeid og 
superledelse

I’ene i Transformasjonsledelse



Dine ansatte kan bli det 
du tror de kan bli!

Eden, D. (1992). Leadership and expectations: Pygmalion effects and other self-fulfilling 
prophecies in organizations. The Leadership Quarterly, 3(4), 271-305. 

Pygmalion
Self – efficacy
Locus of control
Growth mindset



Piccolo, R. F., & Colquitt, J. A. (2006). Transformational leadership and job behaviors: The mediating role 
of core job characteristics. Academy of Management Journal, 49(2), 327-340. 

Transformasjonsledelse og jobbdesign



JOBB-
KARAKTERISTIKA

PSYKOLOGISKE
TILSTANDER

RESULTAT

• Variasjon i ferdigheter
• Oppgaveidentitet
• Oppgavebetydning

• Autonomi

• Tilbakemelding

Opplevd
meningsfullhet

Opplevd ansvar

Kunnskap

• Indre motivasjon

• Prestasjon

• Jobbtilfredshet

• Fravær og gjennom-
trekk

Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1976). Motivation through the design of work: Test of a theory. Organizational 
Behavior and Human Performance, 16, 250-279. doi: 10.1016/0030-5073(76)90016-7 

Jobbkarakteristika - modellen



Jobbkarakteristika-modellen

Meta-analyse (N=219,625) viser at medarbeidere som opplever 
høyere grad av jobbautonomi, tilbakemeldinger, oppgave-
betydning, oppgaveidentitet og variasjon i ferdigheter er:

mer tilfredse med jobben, ledelsen, kolleger, kompensasjon,  
muligheter for avansement, vekst og utvikling, samt at de har 
høyere organisasjonsforpliktelse, jobbinvolvering og indre 
motivasjon

Medarbeidere som opplever høy grad av jobbautonomi leverer i 
tillegg bedre arbeidsprestasjoner, har mindre stress, angst, 
utbrenthet, rollekonflikt, rolletvetydighet og fravær

Humphrey, S. E., Nahrgang, J. D., & Morgeson, F. P. (2007). Integrating motivational, social and contextual work design 
features: A meta-analytic summary and theoretical extension of the work design literature. 

Journal of Applied Psychology, 92(5), 1332-1356. doi: 10.1037/0021-9010.92.5.1332 



Autonomi 
Ha frihet til å velge hvordan man gjør jobben sin, 

- til dels når og hvordan

Empowerment
Utstrakt delegering av myndighet og ansvar til 

medarbeiderne. Oppmuntre de ansatte til å forfølge 
egne initiativ og å sette egne mål. 



Superledelse og selvledelse

”Å lede medarbeiderne til 
å lede seg selv”

Lederne reduserer egen innflytelse, makt og kontroll 
mens medarbeiderne får frihet til å ta egne avgjørelser, 

forutsatt at avtalte resultater oppnås.



Selvledelse

Drastisk brudd med 
hierarkiske og 

byråkratiske modeller!



• Psykologisk myndiggjøring er positivt relatert til 
• Jobbtilfredshet* Forpliktelse overfor organisasjonen* 

Jobbprestasjon* Ekstrarolleatferd (OCB)* Innovasjonsevne*
Kreativitet* Negativt i forhold til opplevd stress* 

Meta-studie Selbert et al., 2011; Amundsen & Martinsen, 2015 

• Sammenhengen mellom ulike typer av lederadferd og 
medarbeideres arbeidsprestasjoner kan forklares av i 
hvilken grad medarbeideren opplever å ha en tillitsbasert 
relasjon til sin leder 

Meta-stadie med 3000 studier Gottfredson & Aguinis, 2016,



Praktisering av selvledelse

• Skape felles forståelse for mål og verdier og klar
forventning til konkret verdiskaping

• Behovsspesifikasjon fra medarbeideren
• Enighet om oppfølging
• Benytte incentiver ved måloppnåelse

• indre og ytre belønning
• Lederne reduserer egen innflytelse, makt og kontroll mens 

medarbeiderne får frihet til å ta egne avgjørelser
• Fortsatt behov for lederfunksjonen!



Treningsaktivitet
Arena: Medarbeidersamtale

Trening i superledelse: ‘Å lede medarbeiderne til å lede 
seg selv’

• Forbered en samtale du skal ha med en av dine medarbeidere 
hvor mål, arbeidsoppgaver, ansvar, motivasjon og belønning står 
i sentrum.

• Det er et viktig poeng at du reduserer din egen innflytelse, makt 
og kontroll mens medarbeideren får frihet til å ta egne 
avgjørelser, forutsatt at avtalte resultater oppnås.



Konklusjon

Forskning tyder på at ledere i hovedsak 
bør praktisere 

transformasjonsledelse 
og 

myndiggjørende selvledelse! 
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