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En liten presentasjon ☺☺☺☺

� Nina Nakling, 41 år ung.

� FFF

� Første del av utdanningen ferdig i 
`96

� Nakling Entusiasme AS

� Gjort mine gode og dårlige 
erfaringer 
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Hvem er dere?
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Hva skjer i dag?

� Litt generelt om ledelse

� Hvorfor skal noen la seg lede av 
deg?deg?

� Roller

� Kommunikasjon som verktøy
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Litt generelt om 
ledelse
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ledelse



Et kort ”historisk” perspektiv

� Organisasjoner som maskiner
- Stort behov for arbeidskraft 
- Frank Gilbreth

� Den administrative � Den administrative 
organisasjon

- Henry Fayol (1841-1925)
- Organisasjon som en kropp

� I dag
- Ledelse som summen av det som skjer, ikke 

enkelthandlinger utført av sjefen
- Distribuert ledelse
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Hvem er ”Lederen”?

� Mennesketyper
- Finnes det en bestemt ledertype? 
- Kjønnsperspektivet

� Hvordan ble du leder?
- Planlagt – eget mål og ønske
- Tilfeldig – interne endringer

� Å være leder
- Å bli leder -> å være leder
- Tydelig mål, uklar vei
- Første steg 
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Identitetskrise?

� Lederoppgaven
- Forventninger til lederoppgaven

- Den virkelige oppgaven

� Overraskende rolletildeling
Bakgrunnen for yrkesvalget- Bakgrunnen for yrkesvalget

- Identitetskrise?

� Mot til å
- Ta i bruk nye sider ved deg selv

- Møte egne og andres følelser

- Skape en ”ny” identitet som leder

� Plassering av hatter
- En  mellomleders store utfordring!
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Leder av hva eller hvem?

� Lederoppgavene
- Hvilke oppgaver tillegger vi vår leder?

� Den største oppgaven� Den største oppgaven
- Administrasjon?

- Mennesker?

� Prioriteringen din avslører deg
- Praktiske oppgaver eller relasjonene

- Kan våre valg ”skjule” en eventuell 
kompetansemangel hos oss?
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Ledermekanismer

� Relasjon
- Mor Teresa

- Gjøre den andre god

� ”A-faktor”
- Medarbeiderens opplevelse!

- ”A-faktor”

� Styringsfart
- Tillit gir deg mulighet for styringsfart
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Hvorfor skal noen la seg
lede av deg?

� Relasjonskompetanse
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� Relasjonskompetanse

� Relasjonsledelse

� Situasjonsbestemt ledelse

� Motivasjon



Relasjonskompetanse

� Tillit
- Bærebjelken i en god relasjon
- Tillit Trenger Tid
- Næring
- Lar seg ikke så lett reparere

� Relasjonsbygging
- Sosial kompetanse
- Etableringsfase
- Testfase
- Tillitsfase
- Vedlikeholdsfase

� Synlig ledelse
- Møte de du leder
- Relasjonsbygging avhengig av synlighet
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En liten øvelse…

� Dersom du hadde all makt, hva ville du gjort for å bygge tillit til 
dine ansatte?

� Hva ville vært din viktigste egenskap for å få det til?
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� Hva ville vært din viktigste egenskap for å få det til?

� Hva ville du vært redd for?



Relasjonsledelse

� Ledelse er samspill
- Lytte
- Gjensidig respekt

� Dialog
- Balansert og likeverdig

Åpne spørsmål- Åpne spørsmål
- Relasjonsventilen

� Mot
- Relasjonelt mot, møte på åpen mark

� Hovedområder for vellykket 
ledelse

- Evne til å møte andres behov

- Evne til å ivareta egne behov
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Situasjonsbestemt ledelse

� Leders adferd
- Situasjonsuavhengig

- Situasjonsavhengig

� Årsak – virkning� Årsak – virkning
- Samme handling = samme resultat

� Urettferdighet
- Likt = Urettferdig

� Pendelkompetanse
- Valg av adferd og strategi
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Motivasjon

� Egen motivasjon
- Må ha noe for å gi noe

� Pull-strategi
- Indre motivert
- Gleden ved utførelsen av handlingen- Gleden ved utførelsen av handlingen
- Deling av lyst og ulyst

� Individets motivasjon
- Kjenne dine medarbeideres energitilstand
- Kroppsspråk

� Mestring
- Flyt 
- ”God nok”
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Roller

� Rolleavklaring

� Hattebruk
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� Hattebruk

� Mellomleder rollen 

� Beslutningsangst og iver



Rolleavklaring

� Roller på arbeidsplassen
- Hvilke roller finnes det i din avdeling?

Hvordan vet du hvilken rolle � Hvordan vet du hvilken rolle 
hver enkelt har?

- Politi har uniform, hva viser din rolle?

� Spiller du rollen din?
- Å være tildelt en rolle betyr ikke det samme 

som å spille den
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Hattebruk

� Et ”hatte-eksperiment”

� Hattebruk
- En person blir ikke en annen ved å bytte 

hatter

- Kan ikke ta av seg lederhatten

Nakling Entusiasme AS1
9



Mellomleder rollen

� Hva er det spesielle i rollen 
som mellomleder?

- Leder ikke alene

- Teamet som støttespillere- Teamet som støttespillere

- ”Demokratisk” forarbeid

� Mellomleders oppgave
- Bygge tillitt begge veier i organisasjonen

� Gjøre hverandre gode
- Gjør din leder god

- Du kan ikke endre på andre
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Beslutningsangst og iver

� Hvordan ter den seg?
- Iver

- Angst

� Ofte tegn på 
kompetansemangel

- Et slags forsvar mot en manglende 
kompetanse

� Løsning
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Selvledelse som mål

� Distribuert ledelse
- Ledelse på alle plan

� Myndiggjorte medarbeidere og 
selvledelseselvledelse

- Paolo Freire
- Indre motivert
- Ikke fravær av ledelse

� Marit Breivik
- Laget aldri bedre enn den svakeste spiller
- Åpne spørsmål
- Feire triumfer!
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Kommunikasjon som verktøy

� Lytter du godt nok?

� Hvem er du?
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� Mennesketype – har det noe å si?

� Kommunikasjon er mer enn ord

� Kropp og språk



Lytte eller forberede et innlegg…

Lytte:

- Den andre er hovedpersonen, la hans/hennes perspektiv komme frem

- La den andre snakke, uten å korrigere eller vurdere – bare lytte

Samtidig:Samtidig:

- I medfølelse kan man bli styrt av personlige minner, opplevelse, 
assosiasjoner og følelser

- Bli revet med, eller overidentifisere oss / sammenligne oss – legge våre 
egne følelser og reaksjoner inn i den andre

Utfordringen blir å holde oppmerksomheten på den andre ☺
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Vi gjør en liten øvelse….

Du har to ører og kun en munn…..

Lytter du godt nok?
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Øvelse:

� I grupper

� En sier en setning – alle lytter.

� Den som får ”ballen” skal gjenta, ordrett, det som er blitt sagt



Bli kjent med seg selv på nytt

� Ny titt i speilet.

� Når blir du sint?

� Når blir du struts?

� Selvoppfatning

� Den sanne du!

� Be om tilbakemeldinger
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Et eksperiment ☺☺☺☺

� Skriv ned 3 dyr

� Legg til en egenskap du 
forbinder med hvert dyr

� Hva sier forskningen om dette
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Kommunikasjon – mer enn ord!

� Du kommuniserer lenge før du 
åpner munnen

- Du er på jobb i det du går inn døra

� Viktige minutter
De første minuttene legger grunnlaget- De første minuttene legger grunnlaget

- Du må være ”på” med engang 

� Kropp og blikk
- Kroppsspråk – øv deg!

- Åpent blikk
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Kropp og språk

Kropp og ord snakker ikke alltid

samme språk:

� ”Nei, det var ikke det jeg sa!”
- Å missforstå er det letteste i verden

� ”Jeg sa jo ingenting”
- Å snakke uten ord

� ”Sier det bare som det er, 
jeg”

- Helt ærlig, alltid?

29



Det nonverbales påvirkningskraft

Vi gjør en liten øvelse ☺Vi gjør en liten øvelse ☺
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Kommunikasjon - Gjør det enkelt….
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Hvem eier sannheten?

3
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Fortolkningsrammer

� Mentale modeller
- Göran Carstedt

� Fortolkningsrammer
- Lee Bolman og  Terrence Deal
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- Lee Bolman og  Terrence Deal

� ”Blink-prosessen”
- Malcolm Gladwell

� Rammeskifte

� 4 perspektiver



4 perspektiver

� Strukturelle 
- Fabrikken

Sosiologi, økonomi og ledelsesforskning

� Human resource
- Familien
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- Familien

Psykologien

� Politiske
- Jungelen

Statsvitenskap

� Symbolske
- Tempel og karneval

Sosial- og kulturantropologi



Tante Sofie
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Politimester

Bastian
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Bastian



Kjøpmann

Berg
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Berg



Tobias i tårnet
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Prosess Tante Sofie Politimester 
Bastian

Kjøpmann 
Berg

Tobias

Strategisk 
planlegging

Strategier for å 
sette opp mål,
samordne 
ressurser

Møter som 
fremmer
medvirkning

Arenaer der man 
kan lufte konflikter 
og regulere makt

Ritualer som skal 
signalisere ansvar, 
skape symboler, 
forhandle om 
meningsinnhold

Kommunikasjon Overføre fakta 
og informasjon

Utveksle info og 
formidle behov og 

Påvirke eller 
manipulere andre

Fortelle historier
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og informasjon formidle behov og 
følelser

manipulere andre

Møter Formelle 
anledninger for 
beslutninger

Uformelle
anledninger, 
formidle følelser

Konkurranse der 
man kan vinne 
poenger

”Hellige” stunder
der kulturen feires

Beslutningstaking Rasjonelt 
handlingsforløp-
riktig beslutning

Åpen prosess med 
sikte på å skape 
engasjement

Anledning til å 
vinne eller utøve
makt

Ritualer som 
bekrefter verdier



Det er lov å kjenne seg igjen ☺☺☺☺

Hvilken person i Kardemomme by 
kjenner du deg mest igjen i?

Nakling Entusiasme AS4
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I hvilke situasjoner dukker denne 
personen frem hos deg?



Noen tips på veienNoen tips på veien

�� Vær tilstede Vær tilstede –– du kan ikke jukse med nærværetdu kan ikke jukse med nærværet

�� Vær knipen Vær knipen –– så du kan være rausså du kan være raus

�� ”Grip dine medarbeidere i å gjøre noe bra””Grip dine medarbeidere i å gjøre noe bra”

�� Hjelp medarbeiderne til å se hvor riktig det de gjør erHjelp medarbeiderne til å se hvor riktig det de gjør er

�� Fortjent ros Fortjent ros –– øker mottagelsen for kritikkøker mottagelsen for kritikk
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Tips fortsetter..Tips fortsetter..

�� Noe kan vi ikke diskutereNoe kan vi ikke diskutere

�� Noe kan vi i fellesskap avgjøreNoe kan vi i fellesskap avgjøre

�� Noe må medarbeiderne selv finne frem til å stå forNoe må medarbeiderne selv finne frem til å stå for

�� Ballansen mellom disse tre er avgjørendeBallansen mellom disse tre er avgjørende
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Tips fortsetter..Tips fortsetter..

�� Sett inn strukturelt pressSett inn strukturelt press

�� Hold presset oppeHold presset oppe

�� Lag ”seremonier” eller ”utstillinger”Lag ”seremonier” eller ”utstillinger”

�� Husk at vi aldri blir ferdigeHusk at vi aldri blir ferdige
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Tips fortsetter..Tips fortsetter..

�� Spørsmålet er svaretSpørsmålet er svaret

�� Det tar lang tid å endre det skolen har lært ossDet tar lang tid å endre det skolen har lært oss

�� Mild form for tvang er nødvendigMild form for tvang er nødvendig

�� Øvelse gjør mester Øvelse gjør mester ☺☺!!
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Tusen takk for meg Tusen takk for meg Tusen takk for meg Tusen takk for meg ☺☺☺☺!!!!
Facebook: Facebook: Facebook: Facebook: 
Nakling EntusiasmeNakling EntusiasmeNakling EntusiasmeNakling Entusiasme
Mail: nina.nakling@gmail.com
Tlf: 99 49 3119


