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Å være i «menneskebransjen»

• Ordet lede betyr «føre ved hånden eller i 
bånd». Det er utledet av det gammelnorske 
ordet leida som ble brukt i betydningen «sette i 
bevegelse, føre, følge» (Falk og Torp 1991).  
• Verbformen er det opprinnelige.  Substantivet 

leder har kommet til som en betegnelse på den 
som leder og ledelse betegner handlingen som 
utføres når noen leder. 



Forskning seneste 15 år:

1. Hva gjør egentlig ledere?
2. Og hva gjør at de faktisk leder (godt)?



”Virkeligheten”

Ideal-
verden

Bør gjøre

Mulig å gjøre/ 
faktisk gjør







Krevende å være leder?

• 60 prosent av norske ledere opplever stor 
arbeidsbelastning i form av tidspress, men 
få av dem synes dette er en følelsesmessig 
belastning.

• De faktorene som sterkest bidrar til økt 
belastning for norske ledere, er graden av 
uforutsigbarhet i virksomheten, og enheten, 
de leder. 

• 78 prosent av norske ledere mener 
imidlertid at lederjobben og ansvaret som 
følger med, er verdt prisen. 

Kilder: Richardsen og Matthiesen 2013; Matthiesen mfl. 2013; Rognes 2013; 
Glasø mfl. 2013; Aanes mfl. 2013; Rønning 2013; Brochs-Haukedal 2013.
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Håndtere krevende hverdager

• Hverdagsutfordringer: gjøre et stort spenn 
av oppgaver (noen ganger de samme som 
medarbeiderne), rydde unna forhold som hindrer at 
folk ikke får gjort jobben sin, håndtere 
ressursknapphet (penger, folk, tid, råvarer), løse 
uenigheter og konflikter, løse problemer, passe på 
folk, småsnakke, sosialisere, følge folk opp og få 
samarbeid til å fungere.

• Administrasjon: økonomistyring, møter, 
skjemaer, byråkrati og rapportering.

• Internpolitisk navigering: håndtere politikk, 
bygge allianser og nettverk, posisjonere enheten og 
seg selv, vise seg frem og delta på de rette arenaene, 
finne støtte for initiativ, samt skape handlingsrom.



Hverdagsledelse inneholder mye «mikroledelse»

• Små ting betyr noe.
• Det kan f eks være å snakke med 

medarbeidere, se de, være tilstede der 
og da, være tilgjengelig, sosialisere, 
gjøre småprat, rydde unna problemer, 
løse administrative oppgaver som å 
holde orden på vaktplaner eller 
skjemaer, kunne tekniske aspekter av 
jobben eller kjenne til relevante 
prosedyrer eller regelverk. 



Mestre hverdagener

• Ledere flest bruker mye av sin tid på å takle en 
stri strøm av oppgaver, aktiviteter og hendelser. 
De fleste ledere bakster med å «overleve» i en 
utydelig rolle og prøver å få jobben gjort. Mye av 
tiden går med på å få hverdagen til å gå opp.
• Mestring er stort sett en funksjon av 

mengdetrening, læringsevne og det som 
kalles mestringstro.
• I mindre grad har personlighetstrekk eller 

universelle lederegenskaper så mye å si.



Handler ikke så mye om hvem du er, 
men hva du gjør (og kan)

Kunnskap (vite noe om noe) om samfunnet, bransjen/sektoren, 
virksomheten, arbeidsprosessene.

Kompetanse (vite hvordan):

• Situasjonsbevissthet
• Handlingskompetanse (avdekke handlingsmuligheter og gjøre noe). 
• Selveffektivitet (nyttiggjøre sin kompetanse i nuet).

Ferdigheter (oppøvet evne): 

• Analytiske, sosiale, taktiske, læringsvilje.



Hva skal til for å mestre 
hverdagsledelse?

• Oppgaver: Ha et bevisst 
forhold til hvilke oppgaver 
som er viktig (og for hvem), 
rydde i porteføljen (hva bør 
du f eks slutte med?) og 
trene på å bli enda bedre i å 
utføre oppgavene som er de 
«riktige».

• Læringsmodus: 
reflektere (nå og da), 
etablere tilbakemelding-
sløyfer, teste ut og tørre å 
gjøre feil,  forsterke det som 
går bra, utvikle det som ikke 
går så bra, slutte med det 
man ikke bør gjøre.



Det er mange, i våre dager, som legger lista for høyt for hva man 
kan få til med ledelse (og på hvor kort tid...)

• Gjelder ledere selv: Noen av dem forføres til 
å legge lista så høyt at de ikke når opp. De 
får med seg organisasjonen de leder, løper 
med melkesyre mot uoppnåelige mål, og 
går ikke sjelden over ende på veien. 

• Og medarbeidere: Mange forventer mye av 
sin arbeidsplass (karriere, påfyll, bli sett, bli 
utviklet, gode kollegaer, sosiale arenaer, 
identitetsbygging…), og av sine ledere, noen 
ganger for mye.

• Og fra samfunnet og omgivelsene: En stor 
tro på at det meste kan fikses med bedre 
ledelse.



Mennesker er 
”medfødt feilvare”



Kanskje er «godt nok» godt nok?

• Gitt krevende rammebetingelser, høye forventninger, 
barrierer for ledelse, samt det faktum at de fleste av 
oss er «imperfekt feilvare» er kanskje god nok 
ledelse det som er realistisk?
•Men med det mener jeg jo ikke at man skal slutte å 

strekke seg, utvikle, lære, mestre... (det skjer uansett 
ikke). 

• Handler om en justering av forventninger om hvor 
mye man kan få til med ledelse på hvor kort tid.



Hverdags-
utfordringer

Være «strateg»

Lede seg «sjæl»

Koble med andreKnekke 
maktkoden

Og hvis ikke «godt nok» er godt nok:



• Eie egen tid så godt som mulig.
• Passe på egen «energibalanse».
• Være selektiv hva du gir oppmerksomhet.

Lede seg «sjæl»



Koble med andre

•Melde deg på i  
menneske-
bransjen.
• Få folk til å ville  

jobbe for/med 
deg (være 
rollemodell, gi 
dem autonomi, ta 
ansvar når noe er 
vanskelig).



Koble med andre: Sårbarhet

• Ledelse forbindes ofte med styrke. 

• Men ledere må få folk med seg. De må håndtere 
relasjoner, noe som innebærer sårbarhet. 

• Sårbarhet krever at ledere gir noe av seg selv, strekke 
ut en hånd, gi tillit, men også tåle avvisninger, få 
kritikk, få høre at de tar feil, få vite at de ikke er godt 
likt og å miste ansikt. Det er ofte sårbarhet som 
skaper gode relasjoner mellom ledere og 
medarbeidere på en arbeidsplass, ikke lettvinte 
popkonsepter som relasjonskompetanse, 
relasjonsledelse eller coachende ledelse. 

• Sårbarhet krever mye, sårbarhet koster, og er ikke 
noe som forbindes med ledelse (og det er selvfølgelig 
grenser for hvor sårbare ledere skal være på en 
arbeidsplass).



Knekke maktkoden

• Makt er en del av ledergjerningen, det 
må ledere ha et avklart forhold til.
• God ledelse utover det å mestre 

hverdagene er ofte en funksjon av at 
ledere ikke tyr til mer makt og kontroll
enn nødvendig. 
• Må derfor finne en balanse mellom 

maktbruk og få folk til å ha lyst til å 
jobbe for seg.
• Platon skilte mellom tyranners ledelse 

og de som leder via frivillighet. Bare de 
som har den siste form for ledelse, er 
sanne ledere, hevdet han. 



Være strateg: Forstå det 
«organisatoriske landskapet» 
for å skape handlingsrom

• Skape seg handlingsrom (muligheter til å oppnå 
resultater)

• Hva kjempes det om, hvem er det viktigste spillerne 
og hvordan spilles det? 

• Handler det om å vinne kampen eller krigen, og 
med hvilke virkemidler skal en som ønsker å påvirke, 
kjempe? 

• Og ha et forhold til hvilke verdier en skal basere sine 
«kamper» på.



AktørOffer

ì Eget handlingsrom er lite
ì Det ikke er mitt ansvar og jeg 

ikke behøver gjøre noe med det
ì Det er andres feil eller 

utenforliggende faktorer jeg 
ikke kan gjøre noe med

ì Jeg har et handlingsrom
ì Her kan jeg ta ansvar og gjøre noe
ì Jeg velger mine kamper, hvilke 

kameler som skal svelges og så går 
jeg videre

Tankesett og holdninger
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Hverdagsledelse ++



Ledelse er stort sett er en funksjon 
at ledere mestrer en profesjonell 

praksis... Et håndverk.





Ønsker du virkelig gjøre en 
forskjell, bør du lede så du:

1. Behandler folk bra (ikke trakassere, 
misbruke makt, mobbe, gjøre 
destruktive handlinger...).

2. Behandler kloden, miljøet, klimaet og 
samfunnet bra. 





Så, hva sa egentlig han 
derre professoren...?

1. Ledelse handler primært om å være i 
menneskebransjen.

2. Det er mye god ledelse i det å få krevende 
hverdager til å gå rundt.

3. Å mestre hverdagen handler mindre om 
hvem du er som leder, mer om hva du gjør.

4. Det er mange som har for høye 
forventninger til hva ledere kan utrette med 
ledelse.

5. Har du høyere ambisjoner enn det å få 
hverdagene til å gå rundt bør ledelse 
inkludere det å være strateg, evne å lede seg 
sjæl, kunne bruke makt på en ok måte, samt 
evne å koble med folk.



E: tom.karp@kristiania.no
M: 958 18 911
DN: https://www.dn.no/author/59faf41e1e7c1,2647
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