
Er du en leder, eller bare en struts?

Elin Ørjasæter

Lillehammer hotell







• Dyade = to elementer (eks. personer) sett som en 

enhet (Store norske leksikon)

• Forfatter har intervjuet 17 ledere i drift og service 

om deres «dyader».

• Funn: Hvis høy kvalitet i relasjonen i dyaden er det 

mer tilfredse medarbeidere, de yter mer, de er mer 

trofast og har mindre fravær.

• Ikke rakettforskning

Dyadisk lederskap, Risan 2012



Hva bestemmer utviklingen i 

dyaden?:
• Lederens innsats for å bli kjent med den enkelte 

medarbeider

• Lederens behandling av medarbeidere med 

problemer

• I hvilken grad og på hvilken måte lederen 

kontrollerer sine medarbeidere

• I hvilken grad lederen er sjef eller kompis med sine 

medarbeidere

Dyadisk lederskap, Risan 2012, s 4











Arne + Christian = god sjef

• Kompromissløs

• ...men med omtanke

Men jeg er 

sjefen!



Hvorfor er det så 

vanskelig?
• Ikke mitt ansvar…

• Han burde skjønt det selv (hint og håp)

• Jeg vil ikke ødelegge stemningen

• Jeg er redd han vil bli sint

• Jeg er redd det blir klein stemning…

• Konklusjon: Tydelige tilbakemeldinger til riktig tid er 

som tannpuss. Når det først har blitt en vane går det 

av seg selv.



Hint og håp… han som kom kl. 11 hver dag.



Eks irettesettelse

• Samtale (finn faktum)

• Skriftlig oppsummering (advarsel)

• Tydelig, rettidig og dokumenterbar!



To filmer fra en 

byggeplass.

http://dilemmaverktoy.no/barelittsliten/

http://dilemmaverktoy.no/tid-for-en-samtale/



Hvordan gjennomførte sjefen

denne samtalen?

Før opp punkter som var bra.

Før opp punkter som kunne vært bedre. 



Dagen etter kommer Nils på jobb kl 11.

Han kjører firmabilen, parkerer den og kommer ut.

Han virker beruset.

Kollegene reagerer, men stopper ham ikke når han går inn

i bygget for å starte arbeidet.

En av kollegene varsler deg som er formann.

Hva gjør du? Forklar handlingene nøyaktig.

Diskuter dette med hverandre der dere sitter!



Kort pause



KILDE: MENNESKETS OPPRINNELSE AV RICHARD LEAKEY STORE 

NORSKE LEKSIKON 

700 000 år siden

Tobent gange

Neanderthaler + Cro Magnon

Steinredskap

Kjøttspising

Bruk av ild

Kunst (hulemalerier)

Jordbruksrevolusjon

Mer avanserte redskaper 130 000 - 30 000 år siden

45 000 - 10 000 år siden

5-10 MILLIONER ÅR SIDEN

Ti tusen år siden









Steinaldersjef

• Flink

• ... og snill









Framtidens arbeidsliv

• Arbeidslivet endrer seg raskt: Generell kompetanse for læring og 

samhandling viktigere enn spesifikk



2010

1947





Prediktiv validitet på 0,5 kan forklare 25 prosent

av fremtidig jobbprestasjon 



Personlighet Big5

• Ekstroversjon,  

• Omgjengelighet

• Kontroll

• Mental stabilitet

• Åpenhet

IQ



Høyere og høyere krav om 

produktivitet

• De med IQ under et visst nivå dyttes ut av 

arbeidslivet eller kommer aldri inn

• De med en personlighetsforstyrrelse (altså en 

personlighet ut over «normal-ramma» for big5 

dyttes ut av arbeidslivet eller kommer aldri inn

• Dette er rettmessig diskriminering

• Hva er urettmessig diskriminering?



• IQ+EQ

• Integritet

Hva er flink og snill i dag?



• Hva slags sjef vil du ha?



Paranoid

Schizoid

Antisosial

Borderline 

Dramatiserende

Tvangspreget

Unnvikende

Avhengig

Narsissistisk

Passiv-aggressiv

Kilde: www.snl.no

http://www.snl.no
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... et viktig 

redskap som gir 

interessante 

muligheter i 

møtet mellom de 

løfterike 

elementene jord 

og luft.



Kommunikasjonstrappen

Nærhet i tid

Fjernhet i tid

Upersonlig

Personlig

Informasjon

Prat

Historiske betroelser

Her-og-nå betroelser

Her-og-nå feedback

Historisk feedback

Kilde: Paul Moxnes og Ragnhild Ustgård. Elin Ørjasæter,



Den gode nyheten...



Tilbakemeldinger

• TYDELIGE 

• TIL RIKTIG TID

• DOKUMENTERBARE



• IQ+EQ

• Fravær av personlighetsavvik

• Klar tale (fra et avbalansert sinn!)

Oppsummering :-)


