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Fire kraft-utsagn om ledelse
• En dårlig (topp)leder kan ødelegge en bedrift
• En god (topp)leder er organisasjoners viktigste

suksessfaktor
• Ledelse gjør ikke så mye fra eller til
• God ledelse kan overflødiggjøre ledelse
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Inntak til ledelse: Noen eksempler
• Ledelse som personavhengig
• Ledelse som ren systematikk (SM)
• Ledelse som mote- og myteomspunnet
• Ledelse som hverdagsvirksomhet
• Ledelse som magi (Teknikker for å sette sammen et

brudd – skape begjær og tilby forløsning) (Sørhaug
1996)

Hva er Drillo-effekten?
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Måter å analysere en bedrift på

• Som økonomisk system for skaping av verdier
• Som teknisk system for skaping av varer og

tjenester
• Som autoritetssystem for utøvelse av innflytelse
• Som sosialt system for opprettholdelse av

mellommenneskelige forhold
• Som økologisk system for produksjon av intern og

ekstern (u)helse og (u)sunnhet
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Ledelse og management (Kotter 1990)

Orden og forutsigbarhet
Forholde seg til nøkkelresultater
som forventes av sign. andre

Potensielt revolusjonerende
endringer
Innovasjon
Orden ut av kaos

Resultater

Kontroll/problemløsning
Overvåke og igangsette
korrigerende tiltak

Inspirere
Gi medarbeidere energi til å bryte
barrierer

Iverksetting

Organisere staber
Utviklingsarbeid
Delegere og overvåke oppf.

Gruppere mennesker
Innpode visjoner i grupper og
team

Bygge
nettverk

Planlegging/budsjettering
Utvikle planer
Utvikle tidsskjemaer

Gi retning
Utvikle framtidsvisjoner
Utvikle endringsstrategier

Skape arenaer

ManagereLedere
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Ledelse som relasjon
Leader(ship)
Manager/management
Coach(ing)
Leder/ledelse/å lede
(det du er/det du gjør)

Follower/followership
Collaborator
Team member
Colleague
Partner
Underordnet
Medarbeider
Vanlig ansatt 

Followers as recipients of l.
Followers as moderators of l.
Followers as substitutes for l.
Followers as constructors of l.
Followers as leaders
Followers as co-producers of l.
(Kilde: Jackson og Parry, 2008, s. 44-60)
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Fem perspektiv på ledelse
• Lederen som person – betydningen av det individuelle
• Ledelse som rolleutførelse – betydningen av hva som

er sentrale lederoppgaver
• Ledelse som et spørsmål om valg av stil – betydningen

av adferdsnormer
• Ledelse som maktutøvelse – betydningen av

maktressurser
• Ledelse som et prinsipal-agentforhold – betydningen

av styringsforhold

BFH, s.262
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Mintzberg om lederroller
• Interpersonelle roller

– Toppfigur
– Anfører
– Forbindelsesledd

• Informasjonsroller
– Informasjonssøker og –mottaker
– Informasjonsspreder
– Talsmann

• Beslutningsroller
– Initiativtaker
– Kriseløser
– Ressursfordeler
– Forhandler BFH, s.268
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Stewart: Hva gjør ledere når de leder?
Formål: Beskrive ledelse virkelighetsnært slik at det gir impulser til
lederes selvforståelse og kan brukes i lederopplæring

Begrensninger,
de rammer som 
omgir stillingen

Krav, 
de plikter og 

det ansvar som 
ligger til stillingen

Valgmuligheter,
Den handlefrihet 

en har i det 
daglige arbeidet

Kritikk-
utsatthet?

BFH, s.269-271
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Johnsens ledelsesdefinisjon

• målsettende (søker nye tilstander)
• problemløsende (finner nye metoder og

virkemidler)
• språkskapende  (gir nye erkjennelser nye uttrykk)
• samspill med relevante andre

En person utøver lederadferd når hun/han
deltar i noe som samtidig er:

BFH, s.272
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Lederes maktressurser
• Belønningsmakt – lønn m.m.
• Tvangsmakt – straff og tvangsmidler
• Tiltrekningsmakt – karisma og utstråling
• Legitimitetsmakt – styringsretten
• Ekspertmakt – spesialistkunnskap
• Informasjonsmakt – samspill og nettverk
• Politisk ferdigheter – kapasitet til politisk

påvirkning
BFH, s.276-277
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Ledelse som hverdagsvirksomhet
Kilde: Tyrstrup: På gränsen til fiasko, Lund 2005

INNLEDNING (forutsetninger)

PROSESS (hendelsesutvikling)

UTFALL

Muligheter                     vs.                        Problem

Smidig                           vs.                         Intrikat

I tråd med planer            vs.               Noe annet enn 
                                                                     planlagt

Tolkningsskjema for lederskapsfortellinger i et prosessperspektiv

Skolebokversjonen Heltehistorien

Hverdagslederskap
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Jakten på den lærende organisasjon:
To ulike produksjonsmåter

• Taylorisme
• Masseproduksjons-

samfunnet
• Effektivitet som et

hensiktsmessig
bevegelsesmønster

• Kollektivisme
• Tidsstudier og

ingeniørkunst

• Innovasjonorientering
• Det fleksible

kunnskapssamfunnet
• Effektivitet som dynamisk

mobilisering av begavelse
• Individualisering
• ”Sosial ingeniørkunst”
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Argyris og Schön: Ulike læringsnivåer
• Skiller mellom bruksteori og uttalt teori  (det som

praktiseres og festtalene)
• Skiller mellom enkelkrets- og tokretslæring (flikkelæring

og mer fundamental læring)
• (En tredje form er deuterolæring, det å lære å lære)
• Fokus på hele organisasjonen og vilkår for god

gruppedynamikk og fellesskapsånd (bottom-up)

BFN, s.319-322

A&S har utviklet en teori om hvorfor det er så vanskelig for
organisasjoner å lære i en mer vidtrekkende forstand
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Senge: Den lærende organisasjon
• Forstå (og tette) gapet mellom mål og realiteter
• Fem disipliner (fagområder):

– Systemtenkning
– Personlig mestring
– Mentale modeller
– Felles visjoner
– Læring i fellesskap

• Desentralisering, men hovedsakelig top-down-
perspektiv (understreker topplederansvaret)

BFN, s.322-328
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Nonaka & Takeuchi: Organisatorisk kunnskapsbygging

• Kunnskapsbyggingsspiraler: Menneskelig kunnskap formes
og utvides gjennom interaksjon mellom taus og eksplisitt
kunnskap blant aktører på ulike nivåer

• Fire typer kunnskapstransformasjon (firefeltstabell)
– Sosialisering: Fra taus til taus kunnskap
– Internalisering: Fra eksplisitt til taus kunnskap
– Eksternalisering: Fra taus til eksplisitt kunnskap
– Kombinering: Fra eksplisitt til eksplisitt kunnskap

• Middle-up-down: Mellomledere som endringsagenter

BFN, s.328-331
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Organisatoriske betingelser for dynamisk
kunnskapsbygging

• Bevegelser og kreativt kaos kan understøtte interaksjon
(skape orden ut av kaos)

• Overlappende og tilsynelatende ”overflødig” kunnskap
hjelper til å artikulere taus kunnskap

• Variasjonen og mangfoldet i organisasjonen må svare
til variasjonen og kompleksiteten i organisasjonens
omgivelser

• Middle-up-down: Mellomledere kan være brobyggere
ved å koble visjonære mål og kaotiske realiteter

BFN, s.332-333
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Sammenligning av læringsteoriene
• Begrepsmessig:

– Eksternalisering (N&T)
– tilsvarer tokretslæring som igjen tilsvarer
– generativ læring (hva er de underliggende forhold som

hemmer/fremmer læring?)
• Ledelsens rolle:

– A&S, ledelsen overordnet ansvar;
– Senge, desentralisert maktstruktur;
– N&T, mellomledelsen en nøkkelrolle, men også frontansatte viktige

• ”Grunnstemning”:
– A&S skeptisk, problematiserende;
– Senge, visjonær, strukturorientert, langvarig;
– N&T pragmatisk og optimistisk, mer uproblematisk prosess
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Læringsbarrierer i organisasjoner
• Kompetanseutviklingens jernlov - de som allerede har

kompetanse utvikler ny
• Markering og forsvar av posisjon er ofte viktigere enn

substansiell argumentasjon
• (Over)fokus på det presserende, kortsiktige
• Oppfattede teknologiske føringer kan stå i veien for

læring og endring
• Henvisning til regler og prosedyrer kan gi ritualistiske

handlingsmønstre
• Sentraliserte organisasjoner viser ofte læringstreghet
• Rapporteringsrutiner har en tvetydig effekt på læring

BFN, s.336-341


