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Aller først 

• Tenk på en kollega du 

har hatt tidligere som 

fikk deg til å ønske å 

være på jobben og 

ønske om å «gi noe 

ekstra» 

• Hva gjorde personen? 

• Diskuter dette med 

personen ved siden av 

deg 
Kristine Borvik 
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Tre viktige medarbeiderskapsatferder 

•Oppgaveorientering 

•Relasjonsorientering 

•Endringsorientering 







Lav mestringsfølelse og høy 

rolleusikkerhet blant ledere 

•Fører til en rekke negative konsekvenser for 

relasjonen mellom leder og medarbeidere 
• Redusert åpenhet for ytringer fra ansatte om kritikkverdige forhold 

• Redusert åpenhet for konstruktive forslag fra de ansatte 

• I tillegg øker forekomsten av aggressiv atferd 

ovenfor medarbeidere 

Kilde: Fast et al. 2014/Fast & Chen 2009 



Ledere som opplever å bli truet 

• Lederes beslutninger blir ofte bedre om lederen tar hensyn til råd og 

innspill han eller hun får 

• En klok leder ansetter folk som er flinkere enn seg selv på sine respektive 

ansvarsområder 

• Ledere og ledergrupper tar beslutninger på egen hånd uten å lytte til 

råd og innspill 

• De som opplever å bli truet lytter mindre enn de med en stabil maktposisjon 

• Ledere med en stabil maktposisjon, lytter mer til eksperter enn ikke-

eksperter da de skulle fatte sine beslutninger 

• Truede ledere lytter heller til maskiner enn mennesker – de som har 

mest å tjene på å ta imot råd er minst sannsynlig til å gjøre det 

Kilde: Seljeseth (2018) 



Mangel på tid og ressurser til å utøve medarbeiderskap 

• Og dermed tar vanen over 

• Imiterer andre ledere 

• Tror på bestemte verktøy 

• Tror de er bedre til å lede enn det 
ansatte opplever 

• Følger trender i tiden 

• Tar takknemlig imot tilgjengelige 
verktøy fra konsulenter med 
varierende kompetanse 

Pfeffer, J., & Sutton, R. I. 2006. Hard facts, dangerous half-truths, and total nonsense: Profiting from 

evidence-based management. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press. 



Hva kjennetegner flertallet av dine 

medarbeidere eller kolleger?  

• Alternativ Y 
• motiverte av selve jobben, stor ansvarsfølelse, egeninteresse 

synlig kun i forhandlingssituasjoner 

• liker jobben, ønsker å gjøre en god jobb og å videreutvikle 
sine ferdigheter, bidrar uoppfordret til å nå organisasjonens 
mål 

• Alternativ X 
• grunnleggende umotiverte – men selger sin arbeidskraft til 

riktig pris, egeninteresse som hovedmotiv 

• misliker egentlig jobben, ønsker å unngå ansvar og er mest 
opptatt av jobbsikkerhet 





Hva synes du best beskriver deg selv? 

• Alternativ Y 
• motivert av selve jobben, stor ansvarsfølelse, egeninteresse 

synlig kun i forhandlingssituasjoner 

• liker jobben, ønsker å gjøre en god jobb og å videreutvikle 
sine ferdigheter, bidrar uoppfordret til å nå organisasjonens 
mål 

• Alternativ X 
• grunnleggende umotivert – men selger sin arbeidskraft til riktig 

pris, egeninteresse som hovedmotiv 

• misliker egentlig jobben, ønsker å unngå ansvar og er mest 
opptatt av jobbsikkerhet 





Dine kolleger kan bli det du tror de vil bli! 

Eden, D. (1992). Leadership and expectations: Pygmalion effects and other self-

fulfilling prophecies in organizations. The Leadership Quarterly, 3(4), 271-305.  

  





Dersom teori-X er en dårlig 

beskrivelse, hvorfor 

preges mange reformer i offentlig sektor av 
perspektiver i tråd med teori-X og ikke med teori-Y? 

opptrer mange ledere som om flertallet av de ansatte 
er mest i tråd med teori-X? 
 varianter av prestasjonsbasert belønning 

 detaljert målstyring 

 overdreven kontroll og krav om rapportering som gjør det 
vanskelig å få gjort jobben og som samtidig sender et budskap 
om mistillit! 

 



”Risikoen for kutt, nedbemanning  
og i verste fall nedleggelse,  
er nok en virksom pisk for  
medarbeidere på de fleste  

nivåer i bedriften.” 

Direktør i Manpower, Dagens Næringsliv 23.03.09, side 3. 



Skjerper de ansatte seg? 

• En metaanalyse av mer enn 38,500 
respondenter viser at jo høyere opplevd 
jobbusikkerhet  
• jo lavere jobbtilfredshet 

• jo mindre jobbinvolvering 

• jo lavere organisasjonsforpliktelse 

• jo lavere tillit til organisasjonen 

• jo høyere turnover intensjon 

• jo dårligere arbeidsprestasjoner 

• jo svakere fysisk og mental helse Sverke et al. (2002) 
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Forskning på leder–

medarbeider-relasjoner (LMR) 

•En metaanalyse av 85 

uavhengige utvalg viser at jo 

bedre LMR desto 
• bedre arbeidsprestasjoner 

• høyere tilfredshet med ledelse 

• høyere generell tilfredshet 

• høyere affektiv organisasjonsforpliktelse 

• mindre rolleuklarhet og mer rolleklarhet 

• lavere turnoverintensjon 

 Gerstner, C. R., & Day, D. V. 1997. Meta-analytic review of leader-member exchange theory: 

Correlates and construct issues. Journal of Applied Psychology, 82(6): 827-844. 

 



Forskning på LMR II  

• En annen metaanalyse av 50 uavhengige utvalg viser at 

jo bedre LMR desto mer ekstrarolleatferd 

• En tredje metaanalyse av 290 uavhengige utvalg viser i 

tillegg at jo bedre LMR desto større opplevd rettferdighet 

og lavere faktisk turnover  

• og den viktigste kilden til gode LMR er tillit til medarbeideren 

 

Ilies, R., Nahrgang, J. D., & Morgeson, F. P. 2007. Leader-member exchange and citizenship behaviors: 

A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 92(1): 269-277. 

  

Dulebohn, J.H., Bommer, W.H., Liden, R.C., Brouer, R.L. & Ferris, G.R. (2011). A metaanalysis 

of antecedents and consequences of leader-member exchange: integrating the 

past with an eye toward the future. Journal of Management, 38(6): 1715-1759. 



Forskning på LMR III  

• En fjerde metaanalyse av 3000 uavhengige 

enkeltstudier med nesten en million 

observasjoner viser det samme som de 

foregående analysene og understøtter 

betydningen av høykvalitets LMR 

Gottfredson, R & Aguinis, H. 2016. Leadership behaviors and followers performance: Deductive and 

inductive examination of theoretical rationales and underlying mechanisms. Journal of Organizational 

Behavior. DOI: 10.1002/job.2152 



Forskning på LMR IV  

• En siste oversiktsanalyse viser at jo mer de 

ansatte opplever høy kvalitet på relasjonen til 

sin leder, desto færre symptomer som angst, 

depresjon, frustrasjon, frykt, mentale 

helseplager, og stress 

Montano, D., Reeske, A., Franke, F. & Hüffmeier, J. 2017. Leadership, followers’ mental health and job 

performance in organizations: A comprehensive meta-analysis from an occuptational health perspective. 

Journal of Organizational Behavior. DOI: 1002/job.2124 



 



Carol Dweck 

Leder til en trang til å lære og derfor en 

tendens til å … 

 

• omfavne utfordringer 

• holde ut i møtet med tilbakeslag  

• se anstrengelser som kilden til mestring 

• lære fra kritikk 

• finne læring og inspirasjon i andres 

suksess: ”det fins nok heder til oss alle” 

………… 

• kan føle feil og tap smertefulle men ikke 

definerende 

• føler seg gode nok når de prøver hardt 

Leder til en trang til å virke smart og derfor en 

tendens til å… 

 

• unngå utfordringer 

• gi opp raskt når en møte hindringer 

• se anstrengelser som nytteløse eller verre 

• ignorere kritikk 

• føle seg truet av andres suksess ”det fins en 

endelig mengde heder” 

………… 

• feiltrinn og tap er definerende, arrene er der for 

alltid  

• føler seg gode nok når de vinner eller unngår 

feil/tap 



Bakgrunn 

• Hva betyr det å lykkes på 

jobben 

• Mestringsfokus 

• Resultatfokus 

 

Dysvik, A., & Kuvaas, B. (2013). Intrinsic and extrinsic motivation as predictors of work effort: The moderating role of achievement 

goals. British Journal of Social Psychology, 52, 412-430. doi:10.1111/j.2044-8309.2011.02090.x 



Hva er egentlig et 

prestasjonsfremmende klima? 

•Et rivaliseringsklima? 
• måles arbeidsprestasjoner på grunnlag av 

en sammenligning med kollegers 

prestasjoner 

• oppfordres det til interne konkurranser for 

å oppnå best mulig resultat 

• fremheves (kun) de arbeidstakerne som 

oppnår de aller beste 

resultatene/prestasjonene 

• er det viktig å prestere bedre enn andre 

•Et mestringsklima? 
• oppfordres det til samarbeid og gjensidig 

utveksling av tanker og ideer 

• legges det vekt på den enkeltes læring og 

utvikling 

• blir arbeidstakerne oppmuntret til å prøve nye 

løsningsmetoder i arbeidsprosessen 

• er et av målene å få den enkelte til å føle at 

han/hun har en viktig rolle i arbeidsprosessen 

Nerstad  et al (2013) 



I min arbeidsgruppe.. 
• oppfordres det til samarbeid og 

gjensidig utveksling av tanker og 

ideer 

• legges det vekt på den enkeltes 

læring og utvikling 

• oppfordres det til samarbeid og 

gjensidig kunnskapsutveksling 

• blir arbeidstakerne oppmuntret til å 

prøve nye løsningsmetoder i 

arbeidsprosessen 

• har alle en viktig og tydelig oppgave i 

arbeidsprosessen 

• er et av målene å få den enkelte til å 

føle at han/hun har en viktig rolle i 

arbeidsprosessen 

 

• måles arbeidsprestasjoner på grunnlag 

av en sammenligning med kollegaers 

prestasjoner 

• motiveres det til rivalisering mellom 

ansatte 

• oppfordres det til interne konkurranser 

for å oppnå best mulig resultat 

• fremheves (kun) de arbeidstakerne som 

oppnår de aller beste 

resultatene/prestasjonene 

• eksisterer det et rivaliserende 

konkurranseforhold blant arbeidstakerne 

• er det viktig å prestere bedre enn andre 

 



Hva er egentlig et 

prestasjonsfremmende klima II? 

• I et av utvalgene (N = 1081) er  

• rivaliseringsklima positivt relatert til 

turnoverintensjon 

• mestringsklima negativt relatert til 

turnoverintensjon og positivt relatert til 

jobbengasjement 

• I et annet utvalg (N = 169) er  

• rivaliseringsklima urelatert til arbeidsinnsats, men 

negativt relatert til arbeidskvalitet  

• mestringsklima positivt relatert til både 

arbeidsinnsats og arbeidskvalitet 

 

Nerstad  et al (2013) 



Kilder til mestrings- og 

prestasjonsklima 
Analyser basert på data fra 7 organisasjoner 

Konstruktiv 

ledelse 

Destruktiv 

ledelse 

Mestringsklima 

Kun signifikante sammenhenger presentert; * p < .05; ** p < .01; *** p < .001; n = 

720  

.61*** 

.11** 

Rivaliseringsklima 

-.15** 

r² = .45 

 r² = .22 



Mangel på helhetlig budskap 

• Intendert versus implementert HR 

• Utviklende HR 

• Rivaliseringsklima 

• Interaksjoner mellom de to 

Nerstad, C. G. L., Dysvik, A., Buch, R., & Kuvaas, B. (2018). Negative and Positive Synergies:  

On Employee Development Practices, Motivational Climate, and Employee Outcomes. Human Resource Management.  

 



Mestringsklima og tillit 

•Betydningen av å bli vist 

tillit versus å ha tillit til sin 

leder 

•Mestringsklima skaper en 

felles opplevelse av å bli 

vist tillit 

•Og virker som en kilde til 

kollektiv kunnskapsdeling 

 

 

Nerstad, C. G. L., Searle, R., Cerne, M., Dysvik, A., Skerlavaj, M., & Scheerer, R. (In Press).  

Perceived Mastery Climate, Felt Trust, and Knowledge Sharing. Journal of Organizational Behavior.  



 

https://www.nytimes.com/2018/02/15/sports/olympics/norway-skiing-

olympics.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=second-

column-region&region=top-news&WT.nav=top-news 



“I have only one understanding of development and  

of making success, and that's by going step by step”  

 

Jürgen Klopp 



Hvorfor er det fordelaktig for ledere  

å tilrettelegge for et mestringsklima? 

• Mer effektive læringsstrategier 

• Positive holdninger 

• Større grad av innsats 

• Mer indre motivasjon, glede og velvære 

• Høyere grad av selvopplevd kompetanse og tilfredshet 

• Opplever høyere grad av autonomi og tilhørighet 

• Færre prestasjonsrelaterte bekymringer 

• Valg av mer utfordrende oppgaver og større grad av oppgaveutholdenhet 

• Tilrettelegger for kreativitet 

• Presterer bedre 

• Slutter i mindre grad 

• Ivaretar mangfold i større grad 

 
(Cerne et al., 2014; Nerstad et al., 2013; Ntoumanis & Biddle, 1999; Valentini & Rudisill, 2006) 

 





• (2) I utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon skal:  

• a) det legges til rette for at arbeidstaker gis mulighet for faglig og 

personlig utvikling gjennom sitt arbeid,  

• b) arbeidet organiseres og tilrettelegges under hensyn til den enkelte 

arbeidstakers arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger,  

• c) det legges vekt på å gi arbeidstaker mulighet til selvbestemmelse, 

innflytelse og faglig ansvar,  

• d) arbeidstaker så langt som mulig gis mulighet til variasjon og for å se 

sammenheng mellom enkeltoppgaver, 

• e) det gis tilstrekkelig informasjon og opplæring slik at arbeidstaker er i 

stand til å utføre arbeidet når det skjer endringer som berører 

vedkommendes arbeidssituasjon.  

§ 4-2. Krav til tilrettelegging, medvirkning 

og utvikling 



Planlegging versus praksis  

 

 



Betingelser for at mål kan 

motivere 

• Individuell tilpasning,  

realisme og relevans 

•Fokuser på 4-6 formål 

•Læring – ikke heksejakt 

•Tenk resultat - nivå 

•Måleierskap 

 
Ordóñez et al. 2009 



Betingelser for at tilbakemelding 

kan motivere 

• Tett på 

• Spesifikk 

• Forsterke positiv atferd, og knytte 

mot personens identitet 

• Forbedre lite konstruktiv atferd, og 

gjerne ut fra den enkeltes egne 

forslag 

• 5 : 1 
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Oppgave 

• (1) Hvilke praksiser på jobben per i dag støtter opp under et 
mestringsklima?  

• (2) Hva skulle du ønske kunne vært gjort annerledes på jobb med 
tanke på å støtte opp under et mestringsklima? 

• Vær så spesifikk som mulig og innenfor realistiske 
rammebetingelser 

• Arbeid først selvstendig 

• Gå så sammen i den tildelte gruppen din der dere diskuterer dere 
frem til tre områder (1) som dere kan være enige om og (2) tre 
forbedringsområder 

• Løsningsforslagene skal  presenteres i plenum til slutt 




