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Ledelse i omstillingsprosesser- Hvordan bli leder for sine 
kolleger 

LEDERDAGEN 2017

• Æ har virri med på mangt - både rett og vrangt - mytji gikk vel langt - Men det va ganske 

interessant! (Hans Rotmo 1974)

• Fra deltakende observatør (med ansvar for arbeidsmiljø), via faglig leder – administrative 

leder – forsker – lederprogramutvikler – lederstøtte til synsende observatør

• Det går aldri over – det er livet

Utgangspunkt
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Plan

• Drivere av omstillingsprosesser

• Igangsetter eller oversetter

• Interessent sensitivitet

• Positive målbilder

• Leder av sine/tidligere kolleger

• Transformasjonsledelse

• Selvledelse

Drivere av omstillingsprosesser

Eksterne krav

 Interne behov

Lederdrevet



26.10.2017

3

Med-
arbeider

Kolleger
Tillits
valgte

Direktør Eiere

Ledelse
Pasient



26.10.2017

4

Mobilisering av nøkkelinteressenter

• Identifisere nøkkelinteressentene

• Analyse av bidrag – belønningsbalansen

• Utarbeidelse av målbilder

Kunnskapsarbeidere er ikke som andre 
medarbeidere!

• Interessante arbeidsoppgaver, utviklingsmuligheter

• Sammensatte oppgaver, liker ikke rutineoppgaver

• Frihet i oppgaveløsning, sendrektighet og byråkrati gir frustrasjon

• ”Vaksinert” mot ledelse og styring?

• Det forløsende ”kick” og følelsen av ”flyt”

• Opptatt av lederens egenskaper og faglige kompetanse

• Deltagelse i beslutningsprosesser

• Stort behov for oppmerksomhet og anerkjennelse

• Forventer aktive, synlige og inspirerende ledere

• Fleksibel organisering, men forutsigbare rammer!

• Ønsker en arbeidsplass med visjoner og positivt omdømme

• Ønsker en organisasjon der læring og utvikling er høyt prioritert – et godt 
arbeids‐ og kunnskap/læringsmiljø
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Transformasjonsledelse

• Den kollektive handling som transformasjonsledelse generer, 

myndiggjør (empowers) de som deltar i prosessen. Det er håp, det 

er optimisme, det er energi. I sin essens er transformasjonsledelse 

ledelsen som fasiliterer redefinisjonen av folks visjon og misjon, 

fornying av deres tilhørighet og restrukturering av deres systemer 

for å nå mål

• (Roberts 1985)

De fire I er

• Idealisert innflytelse/karisma

• Inspirerende motivasjon

• Individuell omtanke

• Intellektuell stimulering
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Idealisert innflytelse/karisma

• Leder virker som en inspirerende rollemodell, og vekker 

stolthet, tro og håp hos de ansatte ved aktivt å takle 

problemer og uttrykke selvsikkerhet og utfordre tingenes 

tilstand

Inspirerende motivasjon

• Leder inspirerer de ansatte til å akseptere og strekke 

seg mot utfordrende mål og en visjon om fremtiden
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Individuell omtanke

• Leder viser personlig respekt for ansatte ved å gi dem spesiell 

oppmerksomhet og se den enkeltes behov

Intellektuell stimulering

• Leder formidler nye ideer som gir ansatte 

muligheter til å tenke over vanlig praksis og 

tenkemåte



26.10.2017

8

Selvledelse 

• Ledelsens styrings- og kontrollsystem suppleres med medarbeidernes selvkontroll

• Ledelsen avstår fra å bruke deler av sin autoritet og forventer at medarbeiderne gjør seg 

til sin egen autoritet

• Frihet er en betingelse for selvkontroll 

Frihet/Styring 

• Medarbeiderne skal ha frihet til å handle og fatte selvstendige beslutninger, men de skal bruke friheten til 

å fremme beslutninger som fremmer virksomhetens misjon (misjon er gårdagens visjon)

• Forståelse for misjonen (forretningen)

• Hvorfor arbeider jeg

• Hva er målet med arbeidet

• Hvordan skal jeg arbeide

• Misjonen er virksomhetens ild
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Ledelse av selvledede medarbeidere

• Er å hjelpe medarbeideren til å koble seg på, forstå og inspireres av virksomhetens misjon

• Medarbeidernes frihet kommer ikke automatisk som en konsekvens av ansettelsen, men blir 

gradvis opptjent når en demonstrerer sin forpliktelse til virksomhetens misjon

• Medarbeiderne leder hverandre ved å  stille forventninger til hvordan de forplikter seg til å 

bidra til felles misjon

• Grovt sagt er ledere kun ledere så lenge de har den skarpeste forståelsen av virksomhetens 

misjon (Her spiller dynamikken blant prinsipalene en rolle)

Leder av sine/tidligere kolleger
De fire i-er Når leder for sine/tidligere kolleger

Idealisert innflytelse/karisma Avstand – projektive mekanismer (jfr. 
Forelskelse)
Tillit og trygghet – redusert styring

Inspirerende motivasjon Faglig forankring – meningsfulle oppgaver
Fagstrategisk involvering

Individuell omtanke Riktig og relevant støtte
Behandler individer og interessenter forskjellig

Intellektuell stimulering Faglig misjon og ambisjon
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Fallgruve 1

• Låst i transaksjonsledelse

Fallgruve 2

• Lost i administrativ korrigering


