Utviklingsledelse
– Idébok om overordnet ledelse
i kunnskapsbedrifter
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Velkommen til idébok
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Vi har laget en idébok om overordnet ledelse i kunnskapsbedrifter. Vi bærer fram noen
budskap fra ledelsesteori og bruker funn fra vårt eget prosjekt, der vi har studert seks
toppledere og deres bedrifter, tre forskningsvirksomheter og tre IT-selskaper, i perioden
2015-2018.
Hvorfor forske på toppledere? For fire år siden utga vi
“Robust organisering av kunnskapsbedrifter”, en verktøybok som beskrev gode grep om hvordan robusthet i daglig
drift kan skapes gjennom god arbeidsutførelse og driftsledelse (Andersen m. fl., 2014). I lanseringen av dette
arbeidet var det flere som etterlyste: Hva med øverste ledernivå i bedriftene? Dette ga grunnlaget for et nytt prosjekt
om øverste ledernivå i norske kunnskapsbedrifter. Begge
prosjektene er støttet av NHO Abelia og finansiert av
NHOs arbeidsmiljøfond.
Vi har stilt spørsmål om hva som kjennetegner god overordnet ledelse. Vi er særlig opptatt av hvordan toppledere
går fram for å skape god produksjon og verdiskaping
samtidig som de greier å skape gode arbeidskulturer
og gode arbeidsmiljø. I idéboka berøres flere tema om
ledelse som forklarer hvordan en kan lykkes med dette.
Teori og forskning på ledelse er et omfattende fagfelt. En
fellesnevner for mange av teoriene er at de i liten grad
skiller mellom ulike nivå av ledelse. Det er langt færre

bidrag som tar for seg toppledelse sammenlignet med
ledernivåene under. I boka presiserer vi hvilket ledernivå
som omtales, noe som gjør det enklere å forstå lederpraksisen som beskrives.
Mange teorier beskriver ideelle trekk ved en leder eller
hvordan ledelse bør utøves. Ledere blir ledere gjennom
praksis. De kan lese og tilegne seg kunnskap om ledelse,
men de fleste er seg bevisst at det er deres praksis og
handlinger som teller og at konkrete beslutninger og aksjoner de tar kan oppfattes ulikt. De fleste ledere har også
innsikt i hva de har som sine sterke versus mindre sterke
sider som leder. Vi sier dette for at vi skal unngå å operere
med for idealiserte forståelser av ledelse.
Vi gir heller ingen fasit på god ledelse. Vårt mål med
denne boka er å invitere til kunnskapsdeling, diskusjon
og refleksjon omkring overordnet ledelse.
God lesning – få ideer!
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Begrepsforklaringer og
idébokas oppbygning

Her forteller vi kort om hvilke ledere og bedrifter som har deltatt, og hva vi mener
med begrepene “kunnskapsbedrift” og “utviklingsledelse”. Vi forteller også hvordan
heftet er bygget opp.
Casestudie
Idéboka bygger på en casestudie, hvor hver case består av
en toppleder og bedriften hun eller han leder. Vi har
innhentet data gjennom intervju og samtaler med
hver leder og et utvalg andre ledere i bedriftene. Vi har
observert lederatferd i møter, ledersamlinger og andre
arrangementer. Vi har også samlet de seks lederne i egne

workshops der ulike sider ved ledelse har vært tema. Våre
analyser bygger på ledernes erfaringer, selvinnsikt og
forståelse av egen bedrift. Vi sammenstiller våre funn med
teorier og forskning om ledelse. For oss har det vært viktig
å få økt innsikt i hva som er viktig lederatferd på toppen av
organisasjonene. Lederne vi har med er:

Beate Simavik

Organisasjonsdirektør, UNINETT

IT-selskap

Michael Jacobs

Administrerende direktør, Atea AS

IT-selskap

Marit Collin

Administrerende direktør, Kantega AS

IT-selskap

Øyvind Fylling-Jensen

Administrerende direktør, Nofima AS

FoU-selskap

Ole Ringdal

Administrerende direktør, IRIS AS
(Nå Universitetsdirektør, UiS)

FoU-selskap

Tore Gimse

Administrerende direktør, Norsk Elektro Optikk AS

FoU-selskap

Kunnskapsbedrifter
Mange vil si at utallige bedrifter bruker nyere kunnskap
i en eller annen sammenheng. Det er riktig, men når
vi i forskningen bruker begrepet “kunnskapsbedrift”, er
det snakk om bedrifter hvor selve verdiskapingen går
ut på å utvikle ny kunnskap og nye løsninger, og hvor
produksjonsprosessen verken er standardisert eller bare
styrt av selskapet. Utøverne, de som tilvirker den nye
kunnskapen, må ha høyere profesjonsutdanning, være
eksperter innenfor bestemte fagdisipliner og ha direkte
kontakt og kommunikasjon med kunder og marked.
Dette finner vi hos for eksempel bedrifter som driver
med forskning og utvikling (FoU), høyere utdanning,
profesjonelle rådgivnings- og konsulentselskaper, advokatfirmaer og IT-selskaper. Det er denne forståelsen som
legges til grunn i vårt arbeid.

Utviklingsledelse
En toppleder skal ivareta en rekke sentrale funksjoner og
bære det samlede ansvaret for bedriften vedkommende
leder. Mye innsats handler om å tenke og agere for bedriftens videre utvikling og framtid. Langt på vei skal en toppleder bruke det meste av sin arbeidsinnsats til å realisere
god utvikling for bedriften, dens eiere og medarbeidere.
Mens linjeledere under toppleder har ansvar for daglig
drift og innfrielse av mål og resultater, har toppleder
ansvaret for å realisere god utviklingsledelse. I boka beskriver vi ulike sider ved utviklingsledelse.

Sitater
Vi gjør bruk av sitater fra lederne vi har studert. Sitatene
beskriver sider ved topplederens utøvelse av ledelse.
I flere av sitatene gis det gode råd om overordnet
ledelse. Sitatene er merket med …

SITAT

Eksempler
Vi benytter data fra prosjektet for å eksemplifisere sider
ved de temaene om ledelse som vi tar opp. Det er
tema og beskrivelser som er med
og forklarer sider ved ledelse
som vi mener er viktig.
Eksemplene er merket med …

EKSEMPEL FRA STUDIEN

Gode råd
Gode råd til lederatferd og utøvelse av utviklingsledelse
er merket med…

GODE RÅD
Refleksjonsspørsmål
Flere av kapitlene har en egen bolk der det stilles
relevante spørsmål knyttet til temaer som “leserne” kan
gjøre bruk av til egenrefleksjon og
i diskusjoner. Disse er merket med…

REFLEKSJONSSPØRSMÅL:

Idébokas oppbygging
Vi har laget en systematikk i utformingen av kapitlene. De
er ikke bygd opp helt likt, men de delene som går igjen
er: Brødtekst, sitater, eksempler, gode råd, refleksjonsspørsmål og øvelser.

Brødtekst
Brødteksten gir beskrivende informasjon om ledelsestemaene som tas opp i hvert kapittel. Vi gjør bruk av
funn i prosjektet, tidligere forskning, samt bruk av vår
egen fagkunnskap om organisasjon og ledelse.

Øvelser
I noen av kapitlene har vi med en øvelse som er relevant
for tematikken og som kan gjennomføres på arbeidsplassen enten som en temperaturmåling av
status og tilstand, eller som gir økt
erkjennelse. Øvelsene er merket med…

ØVELSE
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Overordnet ledelse er
utviklingsledelse
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Hvis toppledelse skal beskrives med kun ett ord kan det best betegnes som utviklingsledelse. Det sentrale ansvaret øverste leder har påtatt seg er å flytte bedriften framover og
realisere en positiv utvikling for bedriftens eiere og medarbeidere. Toppleder har gjerne
et øverste lederteam og et styre med seg til å innfri dette overordnede målet. Vi gir i dette
kapitlet noen generelle betraktninger om overordnet ledelse og rydder i begrepsbruken.
Hva er overordnet ledelse?
Hva som inngår i begrepet ledelse har endret seg gjennom tiden og variert etter hvilket ledernivå det er snakk
om. Når vi kommer over til beskrivelser av overordnet
ledelse, blir det ofte skilt mellom styring og ledelse.
Mens styring omfatter det å ha kontroll med systemer,
ressurser, planer og økonomi, dreier ledelse mer i retning
av å utvikle organisasjonens strategiske ambisjoner,
organisasjonskultur og forvaltningen av de menneskelige ressursene. Styring og ledelse er ikke motpoler, men
ulike roller som en leder må mestre å forene på en god
måte.
Både innenfor ledelseslitteratur og blant ledere blir overordnet ledelse forstått i retning av å sørge for å ta nødvendige endringer som sikrer ønsket framdrift og framtid.
Derfor er gjerne overordnet ledelse blitt assosiert med
endringsledelse. Dette kan se likt ut med begrepet vi
bruker; Utviklingsledelse, men det er likevel ikke helt
det samme.

Beate Simavik, Uninett:
Jeg bruker retorikk og har
fokus på å argumentere
for hva jeg mener vi som
bedrift bør oppnå. Jeg har
fokus på strategi, overordnet mål og hvor vi skal
når jeg argumenterer. Jeg
kjenner Uninett veldig
godt etter å ha jobbet her
lenge og har deltatt i strategi og retningsførende
diskusjoner både på teknisk og overordnet nivå.
Dette medfører at jeg har oversikt over helheten og
har opparbeidet meg stor tillit. Dette styrker også
beslutningsevnen.

SITAT

Toppleder som maratonløper:
En viktig egenskap ved en overordnet leder er vedkommendes evne til å være tålmodig, planmessig og
utholdende når en skal realisere større utviklingsforløp. En av lederne beskrev det som å være en maratonløper.
Det handler om å være målbevisst og utholdende når man vil noe. En langdistanseløper vet at det hjelper å sette
seg flere delmål underveis i et langt løp fremfor å tenke på mållinja som eneste målet. Å sette delmål
underveis gjør at du ser hva som oppnås og det gir en planmessighet over innsatsen.
En toppleder må sette seg mål og milepæler i forhold til hvor hun eller han skal både når arbeidsoppgaver
skal gjennomføres og prosesser ledes. Det er viktig å angi retning for å få andre med,
dvs. å fortelle hva en ønsker å oppnå og gevinstene av det. Samtidig er det viktig at
toppleder ser sin egen rolle og framtoning som den gode og konstruktive
pådriveren i det strategiske utviklingsarbeidet.

EKSEMPEL FRA STUDIEN

Noen mener at ledelse er endring og at endringsledelse
som begrep blir som smør på flesk. Andre bruker
endringsledelse om omorganiseringer i bedrifter og hva
dette krever av ledelse. Vi mener endringsledelse blir et
for upresist begrep. Vi foreslår i stedet å bruke begrepet
“utviklingsledelse” til å forklare hva overordnet ledelse
går ut på. Det handler om å realisere en ønsket strategisk organisasjonsutvikling hvor bedriftens indre liv og
dens omgivelser trekkes med i arbeidet med å bevege
bedriften framover.

på kommunikasjon og bygge tillitsrelasjoner vertikalt
og horisontalt i egen bedrift og utad i samfunnet, hos
kunder, innad i viktige markeder og nettverk.

En overordnet leder må være opptatt av det strategiske nivået for å jobbe med utvikling, og han/hun må
ha tilstrekkelig god oversikt over kjernevirksomheten
og driften. Videre må en overordnet leder være dyktig

Øverste leder har gjerne et overordnet lederteam å støtte
seg til, slik at det er flere allierte som inngår i å stake ut
kursen for god utviklingsledelse.

En viktig del av overordnet ledelse handler om å identifisere viktige endringstrekk i marked og samfunn og se
dette i sammenheng med de strategiske valgene som må
tas i bedriften. Med andre ord må overordnede ledere
bruke mye mer tid på utviklingsarbeid enn daglig drift
for å bringe bedriften framover.

Trekk ved og gode råd om overordnet ledelse:

GODE RÅD

1. Øverste leder bærer ansvaret for hele bedriften og har et særlig ansvar for å sette i gang
prosesser med å utvikle visjoner, sentrale strategier og beslutningskraft.
2. Øverste leder har et ansvar for å koordinere porteføljen av flere enheter og forretningsområder i bedriften
i dette arbeidet.
3. Øverste leder bærer ansvaret for en større kompleksitet med å realisere forretningsutvikling,
store utviklingsoppgaver og omstilling.
4. Øverste leder trenger ikke dybdekunnskap om alle fagområder og markeder, men må forstå kjerneaktiviteten
og ha en viss innsikt og forståelse av fagområdene og mestre dialog med andre ledere som har mer fagspesifikt
og markedsmessig ansvar.
5. Øverste leder må ha god evne til å operasjonalisere komplisert informasjon og forutsi hva det vil kunne gi
av konsekvenser og handlingsmuligheter for bedriften fram i tid.
6. Øverste leder må være opptatt av hvilke menneskelige ressurser og kompetanser som det må satses på
framover hvis mål, strategier og forretningsplaner skal realiseres.
7. Øverste leder må skape god dialog horisontalt og vertikalt i egen bedrift, sikre involvering fra medarbeiderne,
og delegere ansvar og samarbeide godt med sine ledere.
8. Øverste leder må ha god evne til å kommunisere med eiere og styret.
9. Øverste leder må kommunisere ut i markedet, og være opptatt av kunder og viktige nettverk.
(Jf. Yukl, 2013).
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Modellen nedenfor gir et oppsummert bilde av funksjonen øverste lederteamet skal fylle i en kunnskapsbedrift. Mens
det som faller innenfor hver av de mindre sirklene blir ivaretatt som driftsmessige ansvarsområder, vil topplederteamet
ha ansvaret for å navigere den store sirkelen. Det vil si å sikre god koordinering og utvikling av helheten i bedriften.

Ledelse

HR
adm. stab

Økonomi

Marked

Faglig
utvikling

Figur 1: Modell over funksjonene som inngår i utviklingsledelse.

REFLEKSJONSSPØRSMÅL:
Ole Ringdal, IRIS:
Som en god leder bør
du være synlig, tydelig og forutsigbar slik
at de ansatte både
ser og forstår hvorfor
beslutninger tas. Det er
spesielt viktig å skape
forutsigbar ledelse i en
kunnskapsbedrift hvor
de ansatte har stor grad av autonomi i sitt arbeid.
Hvis ansatte forstår «hvorfor» en beslutning tas
så er det mye enklere å følge opp beslutninger,
alternativet kan ofte være unødvendig motstand
mot endring i organisasjonen. Behovet for omstilling i organisasjonen er nettopp en slik sak hvor
forståelsen av «hvorfor» er helt nødvendig for å
lykkes.

SITAT

1. Hvordan vil du beskrive omgivelsene til din bedrift
sett i et treårs perspektiv? Vil du si at omgivelsene er
stabile eller i stadig endring? Hvilke særlige forhold
ved omgivelsene må du ha med i utviklingsplanen
til bedriften?
2. Stilles det større krav til bedriftens samlende strategiske
utvikling i dag enn for 3-5 år siden? Hva vil du si er
blitt annerledes? Har kravene resultert i at dere bruker
andre arbeidsmåter med utviklingsprosesser nå enn
tidligere?
3. Hva vil være det viktigste for din organisasjon å
realisere innenfor et treårs perspektiv? Hvilke områder
i organisasjonen må det jobbes med for at dere
kommer dit?
4. Hva må øverste ledergruppe i bedriften prioritere
framover for å lykkes med ønsket utvikling av bedriften?

Utviklingsledelse krever
strategier
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Vi ser nærmere på strategiarbeid som ansvarsområde for øverste ledernivå.
Utviklingsledelse handler om å navigere i riktig retning slik at en får realisert ønsket
utvikling. Det krever kommunikasjon, planlagte handlinger og god realiseringsevne.

Strategiarbeid
I en kunnskapsbedrift innebærer strategiarbeid å se
sammenheng mellom faglige og markedsmessige utviklingsmuligheter, utvikling av medarbeiderne og
organisasjonskulturen, samt sikre robust drift i årene
framover. Det handler om å agere i forkant av endringskrav i omgivelsene, påvirke dem og å koordinere
marked og fag. En nøkkeloppgave er å utvikle fremtidsvisjoner og strategier for virksomheten. Spørsmål
som: Hvem er vi i dag? Hvor skal vi? Hvilke grep må vi
ta for å komme dit?” er sentrale fokus. God overordnet
ledelse handler om å identifisere de gode svarene på
disse spørsmålene, være i dialog nedover i egen bedrift
og utforme en felles forståelse for de veivalg og beslutninger som må tas.

Dette betyr at øverste leder og lederteam må ha blikk og
konsentrasjon om mange steder samtidig. Det å oppfatte
situasjoner og problemstillinger riktig og raskt, ha evne
til raskt å skifte fokus, og kunne se mange ting i sammenheng er grunnleggende. Strategiprosesser hvor målet er å
realisere forandring krever systematisk jobbing med flere
tyngdepunkt:

– Forretningsutvikling:
Her er det viktig å balansere mellom hva en har som
standardleveranser i dag, og hva som kreves når en ønsker
å flytte på kunnskapsfronten i kunnskapsbedriftene. Det
er viktig å fokusere på hva dette vil kreve av ressurser,
innsats, tid, faglig fornying og aksjoner i markedet.

– Faglig utvikling:
Det å utvikle ny kunnskap og opptre innovativt krever
at det settes av tid til å tenke nytt. Lederne med faglig
ansvar må vektlegge andre innsatsfaktorer enn ordinære
driftsoppgaver for å organisere den strategiske faglige
utviklingen. De fleste medarbeidere har en indre motivasjon for å jobbe med faglig utvikling så fremt de greier
å se fordelene ved egen og organisasjonens utvikling.
For å lykkes med å fornye den faglige virksomheten,
må det åpnes for aktiv og bred involvering av medarbeiderne.
– Strategisk kommunikasjon av ønsket utvikling:
Øverste leder må bruke tid på å kommunisere sine visjoner
og planer om utvikling på en overbevisende måte som
inngir trygghet og tillit og som skaper motivasjon og entusiasme for strategien og framtida.
Hvordan det jobbes med strategiprosesser vil være forskjellig fra bedrift til bedrift. Vi gir noen punktvise beskrivelser av hva lederne legger vekt på i eksempelboksen.
Det er selvfølgelig ulike tilnærmingsmåter til hvordan
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Michael Jacobs,
ATEA:
Jeg får tilbakemelding på
at jeg er visjonær som
både kan se inn i «glasskula», finne strategiske
områder, og oversette
disse til noe forståelig og
håndfast. Jeg har drevet
mange strategiprosesser
som krever de egenskapene for å sikre at bedriften
setter riktig retning og satser på de riktige områdene.

SITAT

toppledelsen kan jobbe med strategisk utvikling. Her
oppsummerer vi noen viktige oppgaver som må utføres
og elementer som bør inkluderes i håndteringen av oppgavene:
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Toppleders mandat og motivasjon er å flytte bedriften lengre enn å ta noen museskritt
I den første samtalen vi hadde med lederne ble det snakket om deres motivasjon, ambisjon og mandat.
Alle la vekt på at de hadde påtatt seg topplederrollen fordi de virkelig ønsket å realisere en positiv utvikling for
bedriften. Drivkraften lå i hva de kunne gjøre for og med bedriften!
Utviklingsforløpet var forskjellig for hver enkelt bedrift. Noen jobbet med å utvikle helt ny virksomhet, andre
hadde gjennomført vellykkede strategiprosesser ved å slå sammen enheter eller endret på organiseringen,
mens andre igjen hadde utviklet nye forretningsområder.
Utviklingsprosessene som topplederne hadde gjennomført handlet om større endringer. De var samstemte
om at når en vil flytte fag- og kompetansefronten i en kunnskapsbedrift, så kan ikke det innfris gjennom
prosjektnivået og den daglige driften i bedriften.
Lederne brukte tid på å analysere nåsituasjonen, hente inn informasjon fra kunder, omgivelser og marked.
I to av bedriftene brukte topplederne mye tid på å skaffe informasjon om internasjonale faglige scenarier og
markedssituasjon. Andre involverte kunder aktivt i arbeidet. Overordnede lederes evne til å lese organisasjonen,
og se hvilke endringer som er nødvendige, er avgjørende for å lykkes med godt strategiarbeid. Dette arbeidet
skjer i nært samarbeid og dialog med øverste lederteam og med styret i den enkelte bedrift.
Ledere la stor vekt på at det er nødvendig å lage en god strategiplan for innhold og gjennomføring.
Planen må være tydelig, konkret og kommunisert i bedriften. Aktiv involvering og deltakelse fra ansatte
og tillitsvalgte vektlegges for å sikre forankring og eierskap til prosessen og resultatene.
Øverste leder har et ansvar for å opptre synlig, samlende og motiverende i hele
strategiprosessen for å sikre trygghet, tillit og oppslutning. Tydelig informasjon,
gjensidig dialog og aktiv lytting ble sett som viktige lederatferd når det
jobbes med strategiprosesser og endringsarbeid.

EKSEMPEL FRA STUDIEN

Grunnleggende dyder som overordnede ledere må bruke i strategiarbeid
Ærlighet: Du må stille med oppriktige følelser og sørge
for god sammenheng mellom det du sier og gjør. Du blir
lett gjennomskuet dersom du ikke bygger ditt strategiarbeid på ærlighet.
Idealisme handler om å opptre overbevisende om at
ønsket utvikling vil være til det beste for bedriften og de
ansatte. Det vil også være viktig å relatere strategiene til
de verdiene bedriften har.

Konsistens: Det du gjør og sier her og nå må være i
samsvar med det du har sagt og gjort på et tidligere tidspunkt i strategiarbeidet. Du må være rimelig stabil i
meninger, holdninger og kunnskapsgrunnlag for å sikre
at ansatte opplever deg som trygg og solid. Du skifter
ikke meninger som du skifter klær!
Kompetanse: Du må ha en viss kunnskap om feltet du
leder og ha en dynamisk framferd som synliggjør at
du har både framtidstro og greier å sette deg godt inn i
bedriftens situasjon.
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Idealisme

Konsistens

Ærlighet

Kompetanse
Troverdighet

Figur 2: Dyder som sikrer toppledere troverdighet! Basert på Klaus Kjølle: Leder, sådan bliver du hørt!, Ledelse.dk 2017.

1. Definere langsiktige mål og prioriteringer.

GODE RÅD

2. Skaffe seg tilstrekkelig innsikt i marked og kundebehov – og være i forkant.
3. Holde seg orientert om hva som foregår ute hos konkurrerende virksomheter.
4. Identifisere kjernekompetanser og behov med tanke på menneskelige ressurser.
5. Analysere hvordan en best kan utnytte styrker og forbedre svakheter i organisasjonen.
6. Være oppmerksom på endringer i forutsetninger og evaluere behovet for endring av strategier og hva det
krever av organisatoriske grep.
7. Holde flere strategimuligheter åpne.
8. Innfri resultater stegvis som viser at en oppnår positive resultater.
9. Evaluere resultatene av strategiene og betydningene av dem ut fra et helhetsbilde av organisasjonen
og omgivelsene.

REFLEKSJONSSPØRSMÅL:
1. Hvordan jobber dere i dag med å videreutvikle viktige faglige, markedsmessige og økonomiske muligheter
i bedriften? Hvilke behov for faglig utvikling har dere?
2. Hvor godt greier dere å se faglig utvikling og markedutvikling i sammenheng med utviklingsbehov hos
medarbeiderne?
3. Hvordan vil du gå fram for å vinne tilslutning hos dine medarbeidere for de utviklingsbehovene du ser?
4. Hva er smarte måter å jobbe på for å lykkes godt med dette?
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ØVELSE
SWOT er et mye brukt verktøy som også kan benyttes som del av strategiarbeidet for å identifisere viktige
områder som bedriften må jobbe med for å innfri ønsket utvikling. Det er viktig å skille mellom ulike organisatoriske
temaer for å få jobbet konkret og ærlig med det som utgjør styrker, svakheter, trusler og muligheter i bedriften.
En mulig inndeling er å tenke a) Arbeidskultur, b) Markedsmessige forhold, c) Kompetanse/faglig utvikling og d)
Synlighet/omdømme. Hensikten med en SWOT er å identifisere viktige tiltak og konkrete aksjonspunkter.
Sørg for å fordele ansvaret på riktig organisasjonsnivå og riktige personer og ta regelmessige evalueringer
av framdrift og behov for justeringer.

Tabell 1: Oppbygging av en SWOT-analyse for identifisering av utviklingsbehov bedriften har.

Arbeidskulturen: Identifisere trekk ved bedriften eller en divisjon/avdeling
Styrker
Svakheter
1.
1.
2.
2.
3.
3.
Muligheter
Trusler
1.
1.
2.
2.
3.
3.
Markedsmessige forhold: Identifisere trekk ved bedriften eller en divisjon/avdeling
Styrker
Svakheter
1.
1.
2.
2.
3.
3.
Muligheter
Trusler
1.
1.
2.
2.
3.
3.
Kompetanse/faglig utvikling: Identifisere trekk ved bedriften eller en divisjon/avdeling
Styrker
Svakheter
1.
1.
2.
2.
3.
3.
Muligheter
Trusler
1.
1.
2.
2.
3.
3.
Samfunnsnytten: Identifisere trekk ved bedriften eller en divisjon/avdeling
Styrker
1.
2.
3.
Muligheter
1.
2.
3.
En SWOT kan for eksempel gjennomføres for hver enkelt
enhet/avdeling. Involver både ledere og medarbeiderne i
SWOT-analysen. Basert på SWOT’en, diskuter tiltak og
lag en prioritert tiltaksliste. Fordel deretter ansvar og sett

Svakheter
1.
2.
3.
Trusler
1.
2.
3.
opp en aksjonsplan med milepæler, tidsbruk, ressurser og
aksjoner. I tillegg må en fordele ansvaret for oppgavene
på personer og sette av tid til å evaluere framdrift og resultatene som oppnås.
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Hva er spesielt
med å lede
kunnskapsbedrifter?
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Vi angir her noen viktige særtrekk ved kunnskapsbedrifter som en toppleder må ta høyde
for i utøvelse av overordnet kunnskapsledelse.

Øyvind Fylling Jensen,
NOFIMA:
Et viktig aspekt for å
lykkes som leder er å
lytte og å være åpen for
innspill og andres meninger. På denne måten
formes beslutninger som
blir bedre enn om de tas
av meg alene. Samtidig
skaper det et større eierskap til beslutningene når
de skal implementeres. Dette er godt mulig, selv
om jeg som leder ikke slipper av syne selskapets
formål (purpose) og min langsiktige visjon for hvor
selskapet skal og hvorfor vi er til. Det som endres
er «sti-valget», målet må vi ikke miste. Samtidig
må vi passe på å ha det moro.

SITAT

på de ulike nivåene inngå samarbeid med fagekspertene
om faglige og markedsmessige muligheter. Mye innsats i
markedet blir en sentral oppgave som lederne må gjennomføre.

Faglig og personlig utvikling
Overordnede ledere må balansere mellom å lede dagens
eksperter og legge opp til å lede det som skal bli de neste
årenes ekspertkompetanse. Det handler om å lede dagens
drift og morgendagens utvikling. For å lykkes må lederne utvikle fag og folk parallelt gjennom tillitsbygging
og samarbeid om strategisk fagutvikling. En må evne
å koble ildsjelene og deres engasjement med viktige
strategiske prioriteringer i organisasjonen. Samtidig har
øverste leder og lederteam et særlig ansvar for å sette
mål, utarbeide en sentral strategi og sikre samsvar mellom marked og fag. Dette krever aktiviteter og aksjoner
der en må jobbe med både folk, organisasjon og marked
i parallelle prosesser.

Medarbeiderne er fagekspertene
Kunnskapsbedriftene har en kjerne med ansatte som
er fageksperter og disse ekspertenes produksjon av
kunnskapsintensive leveranser utgjør i all hovedsak verdiskapingen i bedriften.
Fagekspertene har en sterk interesse for faglig utvikling
fordi det utgjør den primære byggesteinen i produksjonen og det gir mening for hver enkelt utøvers profesjonelle identitet. På denne måten driver ekspertene
den faglige utviklingen videre, i stor grad gjennom de
prosjektene som utføres.
Samtidig er det i dag ikke tilstrekkelig å ha den faglige
innsikten for å lykkes med fremragende forskning eller
kunnskapsutvikling. Det krever mer omfattende strategiske, organisatoriske og teknologiske utviklingsgrep
som ses i et lengre tidsforløp. Med andre ord krever
dette aksjoner fra ledelsen. Det innebærer innsats både i
markedet og i egen organisasjon. Ikke minst må lederne

Hva kreves for å lede faglige
strategiprosesser?
Å utvikle ny kunnskap på høyt nivå er spennende, men
vanskelig å planlegge og prosessen vil kunne bestå av både
forsinkelser og tilbakeslag. Forskning og kunnskapsutvikling krever faglighet og originalitet, og en kan ikke
forutsi helt hvordan det vil forløpe. Det handler ikke kun
om å sette av nok penger og tid. En kan heller ikke
legge til grunn en tradisjonell styringslogikk (Rasmussen, 2014). Overordnede ledere i kunnskapsbedrifter har
som utfordring å kommunisere klokt og avklare konkret
ansvarsdeling mellom ledere og fagseksperter i strategiprosesser.

For en overordnet leder er følgende grep viktige:
– Involvere kunnskapsmedarbeiderne og vis at du
aksepterer at de vil påberope seg en viss kontroll
over det nye som skal utvikles. Dette er viktig for å

sikre framdrift, eierskap til prosessene og forankring i
organisasjonen.
– Vis at du jobber ut fra at det er medarbeiderne som har
den faglige ekspertkompetansen og at de er synlig og
godt involvert i utviklingsprosessen.
– Sørg for å ha medarbeidere med riktig kompetanse og
gode ferdigheter med deg.
– At kunnskapsmedarbeideren opplever fagutviklingsprosessene som viktig drivkraft og at det har verdi
utover en selv.
– Ikke “brenn av” for mye energi på medarbeidere som
yter motstand. Lytt til dem og budskapene. Det kan
gi deg viktig informasjon. Samtidig må en fokusere på
majoriteten og drivkreftene for ønsket og nødvendig
utvikling.
– Selv om det kan røyne på er det viktig at du som leder
er tålmodig og ikke lar deg friste til å vise irritasjon.
For å innfri god faglig utvikling må ledene sikre at fagekspertene i bedriften yter sitt beste og at de har en felles
forståelse av hva de kan skape sammen. De må også være
motiverte for å bidra til god faglig utvikling.
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Tore B. Gimse, NEO:
Som leder må jeg finne
balansen mellom å
være en manipulerende
magiker og inkluderende
instruktør. Arbeidslivet
er som en postmoderne
scene hvor publikum
vekselvis trekkes inn i
forestillingen, men også
må påminnes om at aktørene har ulike roller. Jeg
må derfor opptre og kommunisere slik at rollene
blir tydelige. Det dreier seg mye om å avklare våre
forventninger til henholdsvis det å lede og det å
bli ledet. Dette skaper tryggere rammer, slik at vi
kan støtte og håndtere hverandres utfordringer,
ansvar og myndighet med tillit og respekt. Da blir
det også lettere å se både det morsomme og det
realistiske i skildringene av så vel ledere som
medarbeidere i Dilbert- og Lunch-seriene.

SITAT

Faglig utvikling krever ofte kompetanseløft
Et element i strategisk faglig utvikling er utvikling av ledere og medarbeidere. Et viktig fokus hos toppleder
vil være å tenke på kontinuerlig utvikling, ikke bare av sine medarbeidere men også med tanke på seg selv.
Det at toppleder er tydelig på etter- og videreutdanning setter et signal fra toppen om at til tross for høy
kompetanse hos medarbeidere og ledere, så vil man som fagekspert aldri bli utlært. Utfordringen er ofte å få
omsatt individuell kompetanseutvikling til mer kollektiv kunnskap i organisasjonen. I vår studie er det
særlig Kantega som utmerker seg med å satse på mer kollektiv kompetanseoppbygging.
Øverste ledergruppen i Kantega har kollektivt gjennomført flere ledelseskurs. De omsetter kunnskap og
modeller fra organisasjons- og ledelsesforskningen i eget utviklingsarbeid og sikrer at dette
blir forankret og brukt i hele organisasjonen. Marit Collin som er øverste leder, ser positivt
på at ledere og medarbeidere tar videreutdanning og kurs som gir viktige bidrag
til den ansatte og hele bedriften.

EKSEMPEL FRA STUDIEN
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Mange fageksperter vil si at bare du frigjør mer tid og
ressurser så skal jeg evne å skape bedre kvalitet. En slik
forståelse har som svakhet at ansvaret legges til et individuelt nivå. Ofte er ikke dette tilstrekkelig ettersom mye
fagutvikling dreier seg om å ta nye tverrgående innsatser.
Det krever aktiv involvering fra linjeledelsen slik at en
sikrer en samstemt utvikling, for eksempel hvordan ulike
team og fagavdelinger kan jobbe sammen på nye måter.

Tillitsbasert ledelse er en god måte å dyrke fram forankring, eierskap og motivasjon til utviklingsprosesser.
Ledere på alle nivå må ansvarliggjøre medarbeiderne
både gjennom styring og autonomi. Det krever at øverste
ledernivå tydeliggjør ansvaret de har.

Faglig utvikling:

GODE RÅD

• Identifiser hva som skal beholdes og ikke beholdes av dagens strategier og portefølje.
• Operasjonaliser mål ut fra definerte visjoner og handlingsstrategier som viser hva som kreves for virkelig
å flytte forsknings- eller kunnskapsfronten 3 og 5 år fram i tid.
• Utvikle konkrete planer for hvordan ledere og medarbeidere skal bidra i arbeidet.
• Utvikle en faglig mobiliseringsstrategi som forteller medarbeiderne at “jeg vil det som dere vil!”.
Retorikken må være overbevisende og motiverende.
• Sett av nok tid til virkelig å tenke nytt.
• Skap en bred løpsrekke der ledere på alle nivå har klare oppgaver og ansvar med å promotere faglig
utvikling gjennom aktivt markedsarbeid og bruk av viktige nettverk.
• Driv utviklingen framover ved hjelp av gode kommunikasjonsstrategier og dyrking av suksesshistoriene.

Tillitsbasert ledelse:

GODE RÅD

1. En må som overordnet leder og lederteam sikre at det bygges en sammenhengende kraft
i organisasjonen og dens omgivelser. Ledelsen må kommunisere med omgivelsene (kunder,
konkurrenter, sentrale aktørgrupper og eiere).
2. Ledere på alle nivå må bidra aktivt til å skape og innfri utviklingsmål og -strategier.
3. Overordnet ledelse må sikre at det skapes felles spilleregler og et kulturfellesskap.
4. Overordnet ledelse må innhente kunnskap fra markedet og fokusere på samfunnsutvikling og politikk.
Lederne må retorisk underbygge og forklare behovet for utvikling.
5. Øverste leder må fortelle og strategisk begrunne innad i egen organisasjon hvilke oppgaver vedkommende
tar ansvaret for i utviklingsprosessene, og hvilke oppgaver andre ledere og videre medarbeiderne forventes
å ta ansvar for.

REFLEKSJONSSPØRSMÅL:
1. Ta gjerne utgangspunkt i strategiprosesser som dere nylig har gjennomført. Reflekter over følgende spørsmål:
Hva kunne lederne/ledergruppen gjort mer av? Hva kunne lederne brukt mindre tid på? Hva vil du gjøre annerledes
neste gang dere skal gjennomføre strategiarbeid? Reflekser gjerne over dette sammen med din nærmeste ledergruppe.
2. Hva gjør du og ledergruppen din for å ivareta motivasjonen hos ledere og medarbeiderne nedover i organisasjonen
når dere skal gjennomføre viktige strategiske utviklingsprosesser?
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Krevende
omstillinger
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Som del av utviklingsledelse vil det noen ganger være nødvendig å gjennomføre mer
enkeltstående og krevende omstillinger. Vi tar her opp noen viktige utfordringer ved
krevende omstillinger hvor medarbeidere kan tenkes å yte motstand, og hva som kan
være gode tilnærminger når en skal lede slike prosesser.

Krevende omstillinger
Omstilling betyr å endre, å gjøre noe annerledes. Det kan
oppleves som belastende og ha negative konsekvenser
for både medarbeidere og ledere. Like fullt kan de være
helt nødvendige utgangspunkt for langsiktige utviklingsprosesser som på sikt vil oppleves som svært positive.
Krevende omstillinger kan for eksempel være omstrukturering av faglige enheter, endring av arbeidsorganisering
eller arbeidsutførelse, eller innsparing eller overtallighet

som krever nedbemanning. En toppleder har gjerne vært
involvert i krevende omstillingsprosesser tidligere og vet
hva som må gjøres. Det kan innebære å ta en rekke tøffe
beslutninger som kanskje verken vil møte forståelse eller
bli tatt godt imot, men en toppleders oppgave er å stå i
det og gjennomføre den nødvendige omstillingen. Vi gir
to eksempler på krevende omstillinger der toppleder gjør
bruk av viktige grep som fungerte.

Faglig reprioritering og omstrukturering:
Bruk energi på entusiastene og ikke på motstanderne
Den ene topplederen vi fulgte hadde igangsatt en større endringsprosess der en måtte avklare hvilke
forretningsområder det skulle satses på framover, hvilke tjenester og områder som skulle nedprioriteres og
behovet for å utvikle nye forretningskonsepter. Mens en god del medarbeidere så dette som veldig spennende,
så reagerte andre med usikkerhet eller en mer negativ innstilling.
I dette tilfellet valgte toppleder å prioritere tre viktige grep:
1. Å bruke mest tid på entusiastene som forstår behovet for og som omfavner omstillingen, heller enn de
medarbeiderne som absolutt ikke vil. På den måten viser toppleder en tydelig prioritering og bygger opp om
beslutningen som er tatt. Han visste at en god del av medarbeiderne som sitter på gjerdet, ville komme etter.
Han sa: “Det er viktig å dyrke og applaudere de som løper foran. Noen medarbeidere vil aldri komme etter,
noe som kan ha konsekvenser for den gjensidige interessen og opplevde relevansen i forholdet mellom
arbeidsgiver og arbeidstaker”. Det lederen visste var at de uengasjerte utgjorde et mindretall.
2. Å legge stor vekt på kommunikasjon og å etablere dialoger om omstillingsprosessen og gi alle ledere og
medarbeidere gode muligheter til å ta aktiv del i arbeidet med å realisere den.
3. Å lage gode planer som viser klar retning på ønsket utvikling og som identifiserer hva de trinnvis skal oppnå.
Denne lederen la stor vekt på visjonær ledelse, og brukte mye tid på å motivere sine ledere
og medarbeidere. Han anslo at av egen tidsbruk gikk 90 prosent med til å jobbe
med utviklingsledelse. Resterende 10 prosent var fokus på daglig drift.
Driften er viktig, men det har han dyktige ledere til å ta hånd om.

EKSEMPEL FRA STUDIEN
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Nedbemanningsprosess: Vær til stede og vis respekt
Flere av topplederne vi hadde med i studien hadde vært gjennom prosesser med overtallighet og
nedbemanninger, enten i nåværende bedrift eller i andre. Dette ble ansett som de mest krevende omstillingene.
En av topplederne vi studerte hadde for ikke lenge siden gjennomlevd en slik prosess. Han la stor vekt på å
gjennomføre ryddige og riktige prosesser og håndtere medarbeiderne som mistet jobben med respekt.
Viktige grep som vedkommende gjorde var:
1. Å planlegge og gjennomføre nedbemanningsprosessen etter arbeidsmiljølov og gjeldende retningslinjer.
2. Sikre god og tydelig informasjon om hvorfor nedbemanning må gjennomføres, hvordan det skjer,
tidsforløp for prosessen og hva arbeidsgiver kan bidra med.
3. Som øverste leder av bedriften gikk han personlig og overleverte brev om oppsigelse av arbeidsforholdet til
hver enkelt berørt. Å “dumpe” et så alvorlig brev i en posthylle syntes han var en dårlig lederpraksis.
4. Som leder åpnet han for at medarbeidere fikk tid til å prate med ham, og han la stor vekt på å kunne
bistå de som mistet jobben med samtaler, råd og forståelse.
5. Uansett reaksjoner hos de berørte, må man som leder opptre rolig og tålmodig.
En må fungere som en kaosbuffer.
6. Være med på å tenke løsninger rundt jobbmuligheter også utenfor egen bedrift.

EKSEMPEL FRA STUDIEN
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Tidligere forskning har vist at god ledelse av omstillingsprosesser kan kjennetegnes av
følgende fem karakteristikker:
• Å ta eksisterende normer og arbeidskultur på arbeidsplassen med som en del av forståelsen når omstillingsprosessen planlegges og implementeres. Dette bygger
tillit og skaper eierskap til prosessen.
• Å være klar over mangfoldet av reaksjoner hos medarbeiderne, for eksempel basert på ulike scenarioer
knyttet til konsekvenser av omstillingen. Det at ledelsen
gir uttrykk for å se dette i lys av konsekvenser heller
enn å avfeie reaksjoner som gjengs motstand bidrar til
troverdighet.
• Å være tilgjengelig/synlig i omstillingsprosessen gir
ledere og medarbeidere opplevelsen av å bli sett og tatt
på alvor.

• Å sørge for tidlig rolleavklaring hos ledere og medarbeidere skaper rammer som organisasjonen klarer å
forholde seg til, og kan bidra til å dempe ulike fortolkninger av situasjon og omstilling som sliter på folk,
organisasjon og verdiskaping. Det gjør at omstillingen
oppleves som mer forutsigbar, og dermed øker opplevelsen av kontroll hos den enkelte.
• Å bruke konflikter konstruktivt er også en god måte å
håndtere motstand på. Det å få ulike og kanskje motstridende synspunkter og forståelser opp i dagen gir
mulighet for alle til å føle seg sett, korrigere feilaktige
tolkninger og for å få i gang kritisk dialog som problemløsende prosess (Saksvik et al., 2007).

Omstillingsprosesser som ikke handler om nedbemanning:

GODE RÅD

• Ha fokus på å bygge energi i utviklingsarbeid hos ledere og medarbeidere – dyrk, vis og bruk
suksesshistoriene i bedriften eller i tidligere ledererfaring for alt de er verdt!
• Kommuniser viktige budskap mange nok ganger – selv om toppleder har sagt bakgrunn for omstillingen og
omstillingsforløp “100” ganger er det som regel alltid flere av medarbeiderne som har behov for å høre det
en gang til. Det er også slik at ikke alle nødvendigvis får ting med seg på samme tid.
• Hjelp andre ledere til å prioritere tid og gjøre de riktige grepene i sine enheter.
• Rydd unna/sett på hold saker som i omstillingsprosessen ikke nødvendigvis er så viktige eller som kan vente,
slik at ledere og medarbeidere kan konsentrere seg om det som er mest viktig eller det som foregår akkurat her
og nå.
• Se menneskene – man har som regel fem minutter dersom noen spør. Om ikke akkurat nå, så si at du vil ha tid
litt senere, og angi tid for når det kan skje.

REFLEKSJONSSPØRSMÅL:
1. Hvordan vil du som leder gå fram med å planlegge en krevende omstilling? Hvem tar du med deg i planarbeidet,
og hvilke krav vil dere stille til innhold og gjennomføringsprosess?
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Teamledelse
fra toppen og ned
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Toppledere kan oppleve å stå nokså alene om et krevende ansvar og mangle speil til
å observere egne handlinger og væremåte. De kunnskapsbedriftene vi har hatt med
har vært såpass store at de har hatt tre eller fire ledernivå. Det åpner for at det er
relevant å fokusere på hvordan øverste leder praktiserer teamledelse i sitt
øverste ledernivå og kommuniserer nedover i linjeledelsen.
Teamledelse på øverste ledernivå
Selv om toppledere besitter mange gode egenskaper er
det sjelden at en alltid vet best. Det betyr at toppleder
vil stå seg på å delegere og fordele ansvar med lederne
som inngår i øverste ledernivået. Samtidig vil nærmeste
ledernivå være en gruppe som kan gi direkte råd og avlaste øverste leder. En klok toppleder åpner også for at
de nærmeste lederne kan komme med korrigeringer og
velmenende kritikk uten at de skal risikere sanksjoner.
Videre må øverste leder være en lagspiller i toppledelsen.

Marit Collin, Kantega:
For meg har teamledelse
vært naturlig fra første
stund, fordi det gir Kantega ledere som bruker
sin klokskap, sin kompetanse og sitt engasjement på flere områder
enn eget ansvarsområde.
Ledere som bygger på
hverandres styrker for å bidra til Kantega sin utvikling og måloppnåelse. Teamledelsen er koblet
tett til kjernevirksomheten og leveransene våre.
Som ledere i Kantega trener vi oss selv, samt våre
leveranseteam i samhandling, innovasjon og effektoppnåelse for våre kunder. Gjennom deltakelse i
forskningsprosjekter i regi av SINTEF, NTNU og
våre egne engasjerte interne ledere, finner vi frem
til felles modeller og verktøy for samhandling og
innovasjonskraft.
For meg er teambasert ledelse et must, fordi det gir
lederne i Kantega mulighet til å utvikle seg og ta ut
sitt potensiale, samt viser dem styrken som ligger i
samhandling og åpenhet.

SITAT

Toppledelsen har gjerne ansvaret for å sette strategiske
mål og ta strategiske beslutninger. Lederansvaret består
av varierende og sammensatte oppgaver, og ledere kan
også fronte ulike interesser og bidra til motsetninger i
gruppa. Det er noe av årsaken til at flere toppledere vektlegger å utvikle god teamledelse for å få en optimal og
mer samstemt ledelse av selskapet. Vi ser at de topplederne
som etablerer gode lederteam vektlegger involverende og
helhetlig lederskap.
Et team av ledere evner å ivareta, langt bedre enn
enkeltledere, organisasjonens interesser i et langsiktig
perspektiv. For å oppnå god teamledelse er det nødvendig at hver leder slipper konkurranseinstinktet i forhold
til hverandre når det gjelder oppmerksomhet, ressurser
og resultater, og faglige og personlige ambisjoner. Det er
et paradoks at det ofte er slik at man får lederansvar ved
å stikke seg frem og vise til god måloppnåelse, mens når
man kommer i posisjon er det samarbeidsevner og vilje til
å bygge andre opp som utgjør de viktigste egenskapene
som leder.
Øverste leder må også stole på sitt øverste lederteam og
unngå å blande seg for detaljert inn på ansvarsområdene
som er delegert til den enkelte leder. Å vise hver leder
tillit og respekt er derimot viktig.
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Bygging av det gode lederteamet
Det ble lagt stor vekt på å bygge gode topplederteam. Disse eksemplene gir noen budskap om betydningen av å
utvikle øverste ledernivå som et godt team:
Adm. dir. i Atea er tydelig på at en toppleder må evne å tiltrekke og utvikle mennesker, ikke minst fordi det er
avgjørende å kunne spille på andre ledere i det strategiske utviklingsarbeidet. Et viktig budskap er at man er ikke
bedre enn teamet man er en del av. Derfor er det viktig å kunne tiltrekke seg dyktige mennesker, gjerne noen som
ikke tenker helt likt. Skal organisasjonen virkelig utvikle seg er det lite gagn i at alle tenker likt. Flere av topplederne
har også hatt fokus på å utvikle lederteamene nedover i organisasjonen og gjennom det fått på plass et helhetlig
perspektiv på og forståelse av strategisk utvikling.
I Nofima har vi sett hvordan øverste lederteamet fremstår som en samlet ledelse hvor alle så viktige sammenhenger og understøttet hverandres forretningsdrift og ansvar. Som forskningsmiljø vektla ledergruppen sterkt å
jobbe med faglige strategier og utviklingsmuligheter i et internasjonalt marked. Ledergruppa fremsto som svært
kompetent på å ta et kollektivt ansvar, engasjere seg på tvers av divisjonene og lederoppgavene til stabslederne.
I Kantega fikk vi observere hvordan toppledelsen trente på åpen refleksjon over egen og andres lederpraksis og
diskuterte hva de opplevde som krevende, hva som fungerte og hva som de ønsket ble gjort annerledes. Vi ble
imponert over hvor åpent lederne snakket om egen atferd og delte med andre hva de måtte bli bedre på og hva de
ønsket å hjelpe andre med. Det er også interessant hvordan øverste leder tar del i slike prosesser:
• Marit veksler bevisst mellom å være deltaker som opptrer på linje med de andre og som overordnet leder
som sikrer framdrift.
• Dette er mulig fordi utviklingsarbeidet er basert på prosessteknikker og fasilitering.
Prosessteknikker åpner for mer strukturert refleksjon, egentrening og læring.
• Som deltaker i slike prosesser, vektlegger hun å være en lyttende og observerende leder.
Hun stiller helt bevisst åpne spørsmål som gir grunnlag for dypere refleksjon om ledelse og lederatferd.
Med coachutdanning er hun god til å bruke åpne spørreteknikker.
• I situasjoner der det blir behov for å koordinere, trer hun fram og tydeliggjør hva hun
vil vektlegge. Da fremstår hun som en trygg og samlende leder.

EKSEMPEL FRA STUDIEN
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Tabell 2: Funksjoner og roller i teamledelse som gjelder alle ledernivå
(Basert på McGrath, 1984, gjengitt i Levin og Rolfsen, 2007):

Interne teamlederfunksjoner		
Oppgave
Relasjoner

Eksterne teamlederfunksjoner
Omgivelser

Klargjøre mål
Gjensidig rådgiving
Etablere strukturer
Skape godt samarbeid
Ta beslutninger
Håndtere konflikt
Sikre opplæring
Gjensidig forpliktelse
Sette standarder
Imøtekomme behov
		

Bygge nettverk
Legitimere lederteamet
Forhandle
Være buffer
Vurderingssystemer
Dele informasjon

Teamets effektivitet i forhold til:
• Prestasjoner
• Utvikling og resultater

REFLEKSJONSSPØRSMÅL:
1. Hva legger du som leder mest vekt på når du jobber med å utvikle dine lederkolleger på beste måte?
2. Hvordan jobber dere med å videreutvikle lederteam, hva legges det mest vekt på?
3. Hva ser du som ønskelig å legge mer vekt på for å videreutvikle øverste ledergruppen i organisasjonen?

Å lykkes
med strategisk HR
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Å utøve god utviklingsledelse kan innebære en endring i hvordan en jobber med HR. Mange
toppledere i dag velger å integrere HR på øverste ledernivå og vektlegge det menneskelige
ressursperspektivet i alt utviklingsarbeid. Det er dette som betegnes som strategisk HR.
Hvordan realisere integrasjonen mellom toppledelse og strategisk HR?
Noen kriterier er blitt påpekt som viktige forutsetninger
for å få realisert en mer strategisk integrert HR-funksjon:
1. Det må settes av tid og ressurser til å realisere en god
integrering mellom HR-strategi og organisasjonens
overordna strategiarbeid, det vil si at medarbeiderfokuserte strategier utvikles og inkorporeres i forretnings- eller hovedstrategien.
2. HR må ha kompetanse innenfor de områder som
er viktige for å kunne ta del i strategiarbeid. Det er
ikke tilstrekkelig å tenke personalledelse eller lage
kurs som opplæringstilbud. En må også sikre seg god
kompetanse og rutiner for hvordan ulike HR-analyser
kan gjennomføres samt vurdering av effekter av ulike
HR-tiltak.
3. Øverste HR-ansvarlig må inngå i virksomhetens topplederteam og koble seg på andre perspektiver, som
økonomi- og forretningsforståelse. Det er vanskelig å få
gjennomslag for hvordan forvaltningen av de menne-

skelige ressursene skal ses i sammenheng med helheten,
hvis ikke øverste HR-ansvarlig er med i hele prosessen.
Alternativet som vi har sett i flere mellomstore bedrifter
er at toppleder selv ivaretar det strategiske HR-ansvaret.

HR må vise sin verdi
HR må vise verdien av sitt område for bedriften. Det
handler om å forstå hvor viktig HR-funksjonen er for
organisasjonens mål og resultater, det vil si hvordan
HR påvirker organisasjonens verdiskaping. Tradisjonelt
har mange toppledere rangert HR for lavt, men stadig
flere toppledere gjør nå bruk av øverste HR-ansvarlige
som nærmeste forretningspartner. De menneskelige ressursene er kunnskapsbedriftenes viktigste kapital.
HR må se større organisatoriske sammenhenger
HR må representere bedriften som helhet og sørge for at
de menneskelige ressursene benyttes på en optimal måte
som bidrar til at bedriften innfrir sine mål. HR må derfor vise god forretningsforståelse. Dette nødvendiggjør
en annerledes kompetanseprofil for HR-ansatte. HR må

Et eksempel på HR-ansvarets plassering i bedriften:
I Uninett har en slik strategisk rolle fått tittelen organisasjonsdirektør. Dette sier hun om arbeidet med
en større strategisk omstillingsprosess hun har ledet:
I siste omorganisering av bedriften, da deler av Uninett ble overført til Unit, ledet jeg prosessen fra Uninett
sin side. Mine viktigste kvaliteter er å se muligheter, være pådriver for endringer og være opptatt av å kommunisere
med ansatte. Jeg var prosessdriver for gjennomføringen av den delen som skulle overføres fra mitt selskap til
et annet. I dette lå involvering av tillitsvalgte, informasjon til ansatte, forhandling og drøftinger med
Kunnskapsdepartementet. Vi gjennomførte en prosess som ble oppfattet som veldig ryddig og god både
for de ansatte som ble virksomhetsoverdradd og de som ble igjen i Uninett. Det var mye
usikkerhet i forhold til hva Uninett skulle bli videre og kommunikasjon med de
gjenværende ansatte var viktig. Samtidig var det viktig at de som skulle
overføres var positive og ønsket å bli med inn i det nye
forvaltningsorganet.
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i større grad agere framtidsrettet og se koblingen mellom
de menneskelige ressursene og verdiskapingen.

HR må ha et forhold til tidsbruk og prioriteringer,
og gjøre linjelederne selvgående
For at HR-ansvarlige skal få tid til å jobbe godt strategisk,
må en forhindre at store deler av arbeidsdagen går med
til brannslukking for andre ledere. Mange HR-ansvarlige
godtar i altfor stor grad å jobbe med å dyktiggjøre andre
ledere til å utføre sine oppgaver. En strategisk partner kan
ikke bruke all sin tid til å være i en rådgiverrolle for andre
ledere.
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HR må endre tankesettet
I stedet for å være konsentrert om “her og nå” -situasjoner,
må HR-ansvarlig få muligheten til å jobbe med de utfordringer som bedriften har og lage prosesser som støtter
opp om det moderne HR har å bidra med i utviklingen av
bedriften. En må fokusere på bedriftens behov i et lengre
perspektiv og jobbe kreativt og nytenkende med hvordan
en sikrer god ivaretakelse av de menneskelige ressursene.
HR bør sørge for at ledere på alle nivå forstår koblingen
mellom faglig og menneskelig utvikling, forretningsstrategier og overordnede mål.
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Hvordan løfte HR-funksjonen?

GODE RÅD

– Øverste HR-ansvarlige må inngå som en av de sentrale i toppledergruppen og være
en aktiv deltaker der hvor de sentrale beslutninger fattes.
– Øverste HR-ansvarlige må være opptatt av framtidas behov med tanke på strategi, kompetanseområder
som støtter strategien og hva som er kompetansebehovene framover.
– Øverste HR-ansvarlig må ha analytisk kompetanse og gjøre bruk av dette til å innhente og bruke viktige data
og kunnskap fra sitt fagfelt i forretningsutvikling, organisasjonsendringer og bidra til at det tas riktige
overordnede beslutninger.
– HR-ansvarlige bør være en rådgivende part til andre ledere til å se utfordringer og dysfunksjonelle trekk
i organisasjonen.
– Rydd vekk det administrative til personalfunksjonen, og gi HR plass til å jobbe med strategi.
– HR-avdelingen bør fungere som en katalysator – ikke en stabilisator. Det krever at en analyserer utenfra og inn.
Hva sier viktige kunder? Hvordan ser ledere og ansatte på HR-funksjonen? Hvordan kan HR bidra på bunnlinjen?
Hva kreves av organisasjonen?
– Ikke fyll opp HR avdelinger med ansatte som ikke passer inn i andre roller i selskapet.
– Ansett høyt kompetente HR-ansatte for å vri fokus fra administrasjon til strategisk partner.
– Bruk tillitsvalgte som sparringspartner før viktige beslutninger tas, slik at en sikrer å ha med seg ansattes
perspektiver.
– Holde seg oppdatert på forskning om motivasjon og ledelse.
– HR må snakke et språk som lederne forstår.
(Basert på Yvonne Fosser, HR-direktør, Innovasjon Norge).

REFLEKSJONSSPØRSMÅL:
1. Hvilke sentrale bidrag kan HR levere som styrker kjerneprosessene i virksomheten?
2. Hva kan HR gjøre for å styrke markedsføring, salg, leveranser/kundeoppfølging og produktutvikling?
3. Hva opplever du må til av endring for at det menneskelige ressursperspektivet blir løftet fram
og til topps i kunnskapsbedrifter?
4. Hva vil det kreve av øverste HR-ansvarlige å bli strategisk forretningspartner til øverste leder?

Bedriftskultur
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En leders talent avhenger av vedkommendes evne til å forstå og arbeide med kulturen i
en bedrift. Vi skal se nærmere på hva bedriftskultur er, hvordan toppleder kan jobbe for å
bygge opp god bedriftskultur og godt arbeidsmiljø.
Bedriftskultur er viktig i strategisk sammenheng
Kulturen i en bedrift kan støtte eller hindre en strategi, og
kulturen kan påvirke hvordan ledere tenker og prioriterer
rundt spørsmål om strategier og utviklingsprosesser. Selv
strukturelle forhold i en bedrift vil kunne bli påvirket av
kulturen. Hva er så kultur?

Hvis bedriftskulturen, for eksempel omgangsform, rutiner
og den gjengse måten å gjøre tingene på, går i en annen
retning enn det som utvikles som strategier og mål, vil
kulturen begynne å motarbeide strategiene. Derav kommer uttrykket: Culture eats strategy for breakfast.

Det er vanskelig å gi en eksakt definisjon på hva kultur er
innenfor en bedrift, men det er et kollektivt fenomen som
ikke kan føres tilbake til hver enkelt person. Med andre
ord kjennetegner kulturen en gruppe mennesker, for eksempel de ansatte i en avdeling, en bestemt yrkesgruppe
eller alle ansatte i bedriften. Kulturen har vokst fram over
tid og den holdes vedlike gjennom vaner, normer, verdier og ritualer. Bedriftskulturer er sosialt konstruert og
den blir en bærer av bestemte oppfatninger og meninger.
Det utvikler seg et bestemt felles tenkesett som er med
og farger hverdagen på jobb for både medarbeidere og
ledere (Alvesson, 2013).

Når en er opptatt av å forstå kulturen i en bedrift, må en
toppleder som er ny bruke tid til å forstå hvordan menneskene i bedriften eller i en bestemt yrkesgruppe eller
avdeling tenker og vurderer “virkeligheten”, hvordan de
forholder seg til og reagerer på ting som skjer i bedriften.
I mange sammenhenger vil ulike kulturer leve side om
side i store og mellomstore bedrifter. Vi snakker da om
ulike delkulturer, for eksempel kan avdelinger eller divisjoner være ulike kulturer. En toppleder må ut fra hendelser, handlinger og materielle omgivelser tolke seg fram
til hva som er gjeldende kultur og delkulturer i bedriften.

Definerte
strukturer og
prosesser

Uskrevne verdier og normer
for atferd og meninger

Grunnleggende antakelser
som legger føringer på atferd

Figur 3: I følge Egar Scein (2010) består en bedrifts kultur av tre ulike komponenter: 1) definerte strukturer og prosesser,
2) uskrevne verdier og normer for atferd og meninger, og 3) grunnleggende antakelser som legger føringer på atferd.

For ledere som er ny er det viktig å ha fokus på:
– Hvilke gruppedannelser eller kollektiver ser jeg?
– Hvilke handlingsmønstre og forestillinger er
typiske for hvert kollektiv?
– Hvilke symboler og verdier brukes i kulturen som
viktige markører for fellesskapet?
– Hva er viktige bestanddeler som denne kulturen
verner om?
Å forstå bedriftskultur er avgjørende for at en toppleder
skal lykkes med å realisere gode dialoger og sikre at en
har flertallet med seg i de utviklingsprosesser som settes
i gang. Selv om lederen ønsker å endre på kulturen i
bedriften, må hun eller han spille på lag med kulturen

fra starten av. Å endre på kultur tar tid og det krever en
systematikk som må nedfelles i flere gjøremål og konkrete
aktiviteter. En leder kan ikke stå fram og kreve en ny kultur. Vedkommende må jobbe skrittvis og systematisk for
å endre på bedriftskultur.

Viktige trinn en kan følge i arbeidet med å endre kultur:
1. Registrer den eksisterende kulturen eller delkulturene.
2. Skap felles spilleregler som knyttes til ønsket utvikling
og framtid. Gjør dette positivt!
3. Omdann spilleregler til normer. Ta verdiene i aktiv
bruk og lag koblinger til normene.
4. La normene utvikle seg til kultur. Normene må tas
aktivt inn i drift og utviklingsoppgaver.

ØVELSE
Skjema for å planlegge kulturbygging i egen bedrift (basert på Rasmussen, 2014):
1) Registrere den
eksisterende kulturen
Hvordan avholdes møter
her hos oss?
Hva legger vi vekt på i
vårt samarbeid med
hverandre?
Hva er viktig i
arbeidsutførelsen min og
er det forskjeller hos oss
i hvordan vi ønsker
arbeidshverdagen vår?
Hva er avgjørende i
måten vi kommuniserer
med kundene våre på?
En kan få de seneste
ansatte til å sette ord på
hva de ser, og hva de
spesielt la merke til da
de kom inn i
organisasjonen vår.

2) Skap felles
spilleregler

3) Omdann
spilleregler til normer

Nye felles spilleregler må
være konkrete og bygge
på hvordan arbeid og
samarbeid skal foregå
framover.

Normer er atferdsregler
som har fått et
verdimessig innhold.
Dette er den
vanskeligste fasen.

En må her ta seg tid til å
diskutere.

Det kreves konstant
oppfølging av
spillereglene og
evaluering av den
konkrete atferden i
organisasjonen.

For å omskape nye
spilleregler må de også
ta med de sosiale og
faglige omgangsformene
i organisasjonen.
Hva må til for at jeg blir
en god kollega her?
Hva slags atferd er
forventet og ønskelig?
Og hvorfor?

En leder har ansvaret for
å italesette hvorfor dette
er viktige spilleregler og
at det vil gi gevinster
etter hvert.

4) La normene utvikle
seg til kultur
Hvordan sikrer vi at
normene utvikler seg til
kultur?
Leder må være en
bevisst prosessveileder.
Medarbeiderinvolvering
er viktig og det må kjøres
på et nivå der alle får
delta og si sin mening.
Nedsett en egen
kulturgruppe med
engasjerte folk og gi dem
oppmerksomhet og tid
til å virke i organisasjonen.
De vil fungere som
opinionsdannere.
De kritiske må
ansvarliggjøres tidlig i
prosessen.
Gi noen oppgaven å
være frontløpere.
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En utfordring med kultur er at den i stor grad figurerer
i det skjulte. Vi er ikke helt bevisst den. Det kan også by
på problemer å svare på spørsmålet: Hvordan gjøres ting
hos oss? Det gjengse er svært styrende for vår atferd. Vi
blir som regel oppmerksomme på kulturen når noen eller
noe går oss imot.
Kulturforandringer vil ofte møtes med motstand. Ikke
sjeldent vil sterke opinionsledere kunne forvalte sterke
meninger og budskap som utfordrer det ledelsen ønsker
å få på plass. Å jobbe med å endre kultur vil delvis kunne
skje ved at en definerer viktige trekk ved måten vi utfører
rutiner og arbeidsoppgaver på, og om samarbeid og atferd
i organisasjonen. Noen ganger må en jobbe mer konsentrert med atferdsendring og meningsdanning og våge å
jobbe prosessbasert med dette. Ofte vil en oppdage i slike
prosesser at flere av medarbeiderne ønsker endring. Det
er sjeldent slik at hele kollektiver hegner om eksisterende
kultur eller delkulturer. Ofte kan situasjonen være slik at
flere medarbeidere ønsker kulturendring.

Å jobbe med å endre
organisasjonskultur er krevende
Å endre organisasjonskultur krever at lederen kommer i
nær kontakt med sine medarbeidere og adresserer noen
av de aller mest sentrale spørsmål i bedriften. Som en
start kan en jobbe ut fra følgende spørsmål:
– Hva forventer vi av hverandre?
– Hva er en god kollega?
– Hvordan skal vi arbeide i framtida?
– Hvordan skal vi som øverste ledergruppe arbeide
framover?
Når en skal jobbe med kultur og endring av kultur, kan
det være klokt å ha med i starten en utveksling om hva vi
som personer har som våre styrker elle preferanser, som
ansatt eller som leder. Det er ikke alltid slik at vi som personer utnytter våre styrker eller er oss godt nok bevisst
våre preferanser. Ser vi på ulike preferansemodeller, så

Bedriftskultur – en viktig brikke i omstilling
Ved NEO jobberTore Gimse, som øverste leder, aktivt med bedriftskultur som viktig del av en omfattende
snuoperasjon. Bedriften har tidligere laget avanserte teknologiprodukter, men skal framover snu store deler
av innsatsen til å utvikle ny forskning og produktinnovasjoner. Hele tenkesettet må legges om i en slik transformasjonsprosess. Dette handler om å jobbe med kultur i storformat. Øverste leder er dyktig til å forklare og
begrunne beslutninger, lytte til andres syn og reflektere høyt samme med ledere og ansatte. Han fremstår som
god balansekunstner mellom å holde stø kurs når det gjelder de større målene, samtidig som han må operere
smidig for å skape en samlende kultur bak det nye. Han må også bevege seg mellom flere produksjonskulturer
og jobbe fra ulike ståsted. Vi så at vedkommende evnet både å være utholdende, skape engasjement
samtidig som han våger å møte motstand og ha et refleksivt blikk på seg selv som leder.
Tilsvarende har flere av topplederne i prosjektet jobbet aktivt med å utvikle gode arbeidskulturer.
De ser dette som avgjørende for å sikre topp motiverte og engasjerte medarbeidere som har stor tro på
produksjonsteamenes arbeidsutførelse og verdi. Samlet ser vi at lederne legger stor vekt på å:
– Identifisere de sider ved kulturen som ønskes endret, og hva som en ønsker å beholde. Begynn gjerne med
lederkulturen og lederteamenes arbeidsmåter. Deretter kan en jobbe med produksjonsteamene og stabene.
– Diskuter og avklar hva som er enkelt å forandre i løpet av relativt kort tid.
– Hva er mer krevende å få forandret og som det må sette av mer tid til å jobbe med.
– Legg opp til åpen dialog og refleksjon, men rett innsats mot konkrete ting,
for eksempel hvordan en kan endre på ansvarsoppgaver, arbeidsformer,
oppgaver med mer.

EKSEMPEL FRA STUDIEN
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Mestringstruende arbeid
Lavt

Koblinger mellom personlig nivå og ønsket kultur på
kollektivt nivå er viktig for å sikre god forvaltning av de
menneskelige ressursene i organisasjonen.

Mestringsfremmende arbeid

KONTROLL

3. Den eksperimenterende: Ånder for nytekning/innovasjon, ideskaping og læring. Det store strategiske bilde
spiller en viktig rolle. Tiltrekkes av lek og eksperimenter.
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er

ST

2. Mer praktisk orientering: Velorganisert og ordentlig,
punktlig og tidsbevisst, detaljorientert, trinnvis tilgang,
strukturert, planlegger, sekvensiell, pålitelig og grundig.
Mer relasjonell orientering: Sosial, oppmerksom på mennesker, imøtekommende, liker samarbeid, opptatt av å
være tilgjengelig, støttende, empatisk og følsom.

De gode prestasjonene er avhengig av mestring og motivasjon som skaper faglig stolthet, identitet og tilhørighet.
Når kravene til arbeidsutførelse balanserer med kravene
til egenkontroll over arbeidet og støtten fra ledere og medarbeidere, kan vi se at arbeidssituasjonen balanserer.
Målet er å realisere mestringsfremmende arbeidssituasjoner og unngå mestringstruende arbeidssituasjoner.
Figuren nedenfor illustrerer hvordan krav, støtte og kontroll balanserer og forårsaker mestringsfremmende versus
mestringstruende arbeid.
ØT

1. Mer rasjonell orientering: Her er objektivitet, logikk
og matematikk yndede måter å arbeide etter. Resultatet er
gjerne viktigere enn prosessen. Man liker gjerne å grave
seg dypere og mer detaljert ned i oppgaver/emner. En
liker nøyaktighet og det å analysere ting, faktabasert argumentasjon.

for arbeidsutførelsen. Arbeidsmiljøet vårt består av både
rutiner og operasjoner samtidig med psykososiale faktorer som handler om hvordan vi har det på jobb og
hvordan vi opplever at vi mestrer arbeidsoppgavene
våre.

kt

blir en først slått av hvor ulike vi mennesker er. Psykologer har lenge operert med kategorier som systematiserer
preferanser, og de understreker at vi vil ha ulike styrker
ved de trekkene som beskrives nedenfor:

Arbeidsmiljø
– en viktig brikke i kulturen
Arbeidsmiljøet er en viktig del av kulturbygging. Arbeidsmiljøet defineres i stor grad av arbeidspraksiser og
arbeidsprosesser, og utgjør dermed viktige betingelser

Lavt

KRAV

Høyt

Figur 4. Tredimensjonal modellering av krav, kontroll og støtte,
fritt etter Karasek & Theorell (1990) og Åborg (2012).

REFLEKSJONSSPØRSMÅL:
1. Hvilke funksjoner vil du si at kulturen/ulike kulturer i din bedrift har? Hva gir dette av bestemte trekk
ved din arbeidsplass?
2. Hvilke gode sider ved dagens bedriftskultur vil du og din ledergruppe ta vare på og forsterke? Hvordan vil dere jobbe
for å sikre dette?
3. Hva opplever du og din ledergruppe som krevende sider ved kulturen? Hvordan vil du gå fram for å tone ned
trekkene som du/dere opplever er barriereskapende og som dere ønsker å endre?
4. Hvordan vil dere jobbe med kultur i egen ledergruppe?
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De menneskelige
ressursene
– vår sosiale kapital
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Hva gjør overordnede ledere for å sikre en optimal bruk av de menneskelige ressursene
slik at de greier å oppnå høy produktivitet og et godt arbeidsmiljø? Et viktig utviklingsgrep
handler om å styrke samarbeidsrelasjonene i alle produksjonsteam og lederteam.

Sosial kapital - samarbeidsrelasjoner
Sosial kapital, bare lær deg ordet med en gang. Dette er
x-faktoren som gjør at vi kan hevde oss godt i den globale
konkurransen selv om skattene er høye og at vi har en
kostbar og stor offentlig sektor, sier danske forskere (jf.
Kristensen, 2009; Hasle et al. 2010). Sosial kapital handler
om hvordan de sosiale samarbeidsrelasjonene på arbeidsplassen kan utvikles på en god måte. Sosial kapital handler om det kollektive nivået av ressursforvaltningen i en
bedrift, det vil si relasjonene mellom folk, til forskjell
fra humankapitalen som benyttes som betegnelse på det
enkeltindividet har av kunnskap og kompetanse (Hasle,
Christensen og Møller, 2007).

Definisjon av “sosial kapital”
Sosial kapital er de sosiale og faglige relasjonene som
vi utvikler når vi løser arbeidsoppgavene sammen. I de
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at Kantega har utviklet
seg så godt de siste
årene, når det gjelder
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fleste kunnskapsvirksomheter vil dette foregå som et samarbeid mellom flere, for eksempel så utføres oppdrag av
ulike ekspertteam, og i fagstabene legges det opp til mye
tverrgående arbeidsprosesser for å sikre mest mulig profesjonell arbeidsflyt og leveranser. Vi er slik avhengig av å
utvikle en høy sosial kapital som sikrer god produktivitet
og kvalitet i alle ledd samtidig som at arbeidsmiljøet
må være godt. Dette inkluderer gode relasjoner mellom
medarbeidere og ledere og innbyrdes mellom medarbeidere og mellom ledere. Det er særlig tre dimensjoner som
avgjør kvaliteten på den sosiale kapitalen i en organisasjon: Rettferdighet, tillit og samarbeidsevne.

1. Rettferdighet
Når goder skal fordeles så settes rettferdigheten på
prøve. På arbeidsplassen er der derfor god grunn til å
stille spørsmålene: Hvordan fordeler vi oppgaver hos
oss? Hvem får de attraktive oppgavene? Hvem inviterer
vi med når det skjer spennende ting og hvordan fordeler
vi oppgavene mellom arbeidsteam og folk? Hvilke ledere
har vi lettere for å oppsøke enn andre når krevende ting
skal diskuteres? Rettferdighetsforståelser settes her i spill.
Dette handler om å ta opp til vurdering hva som er
praksis, hva som kan endres og hvordan det kan jobbes
annerledes på en måte som sikrer rettferdig fordeling.
Det som er viktig er å jobbe og snakke mer åpent i
organisasjonen om fordelinger, behov for endringer, og å
utfordre egen og andres forståelse og ståsted. Det er viktig
å jobbe prosessbasert og trene på å lytte vel så mye som å
snakke og argumentere.
2. Tillit og troverdighet
Når en har tillit til andre, og selv opplever å bli vist tillit
og respekt, er det ikke så skummelt å vise egen sårbarhet.
Det handler om at en er trygg på at andre ikke utnytter
den. På en arbeidsplass viser en leder medarbeiderne
tillit gjennom å vise åpenhet og ansvar til medarbeiderne
i forventningen om at de ikke utnytter situasjonen. Medarbeiderne viser lederne tillit ved å akseptere lederens makt
ut fra en forventning om at vedkommende forvalter sin
makt til beste for organisasjonen. Hvis lederen for eksem-

pel inviterer til et møte der arbeidsplassen skal lære av
sine feil, er det avgjørende at medarbeiderne stoler på at
kunnskapen de har levert fra seg blir brukt til kollektivets
beste.

3. Samarbeidsevne
Samarbeidsevne handler i høy grad om tillit og rettferdighet, som er forutsetninger for å få til et godt samarbeid. Men samarbeidsevnen handler også om struktur og
rammer – hvilke praktiske muligheter har medarbeidere
og ledelse for å møtes og utvikle relasjoner? Det handler
ikke bare om møter, men om hvordan man i det hele tatt
kan kommunisere og koordinere arbeidet. Det kan for
eksempel handle om både personers, gruppers og avdelingers innsats. Samarbeidsevne blir gjerne koblet til det
organisasjonen har definert som felles strategier, mål og
verdier.

Sosial kapital indikerer at det er noe som skal vokse
fram, for eksempel når kvaliteten på samarbeidet mellom ledere eller innenfor et produksjonsteam økes, så
forsterkes også tilliten mellom folk og det blir utviklet
mer åpne og rettferdige prosesser. Gjennom å jobbe med
sosial kapital får en styrket evnen til å løse viktige organisatoriske oppgaver. I flere bedrifter som har jobbet med å
utvikle gode produksjonsteam og høyne sin sosiale kapital, har gevinstene kommet i form av lavere konfliktnivå,
økt evne til å samarbeid og omstilling, samt mindre stress
og fravær.
Dette utgjør viktige byggeklosser til å bedre både produksjonen og arbeidsmiljøet i en bedrift.

Hva ledere bør legge vekt på for å bygge opp en forståelse
av rettferdighet og tillit
Elementer ved ledelse som øker
opplevelsen av rettferdighet

GODE RÅD

Elementer ved ledelse som bygger opp
troverdighet og dermed tillit

Tilstrebe å behandle folk likt

Vis at du har gode hensikter

Opptre involverende, lytt til de berørte

Vis at du har et kunnskapsgrunnlag når du uttaler deg

Behandle andres synspunkter med respekt

Framvis en forståelig og gjennomskuelig atferd

Kjør åpne og synlige beslutningsprosesser

Du mener det du gjør og sier

Forklar beslutninger som tas

Gi andre ansvar og myndighet

Vær åpen for å endre beslutninger dersom det
i ettertid viser seg krevende og urettferdig

Vis at du tar andres standpunkter og meninger seriøst

Det er viktig i en organisasjon at alle vet hvem som
har ansvar for hva og at oppgaver og roller er klare og
velkjente. Å utvikle godt samarbeid på kollektivt nivå
krever i tillegg at det jobbes prosessuelt med å forstå nåtid
og hva som fungerer godt i dag og som skal videreføres.
Videre hva som ikke fungerer godt nok og hvorfor. Hvilke
nye løsninger og praksiser for kollektivt samarbeid som en
vil prøve ut som forbedringer.

Bedrifter med høy sosial kapital har gjerne medarbeidere
som har stor innflytelse over egen arbeidssituasjon. De
blir lyttet til i beslutningsprosesser. De er motivert og engasjert i jobben og ønsker å gjøre en god jobb. De har
større evne til å tåle omstilling og fleksibilitet, og de utvikler større tillit til sine ledere!
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ØVELSE
Nedenfor finner du en tabell der du gjennom å ringe rundt hva som er mest riktig svar å gi for din
opplevelse av tilstanden til din bedrift eller avdeling sin “sosiale kapital”. Skjemaet kan utvides med flere
spørsmål som går på: a) Opplevelse av rettferdig fordeling av ansvar og oppgaver
b) Hvor godt en har jobbet fram godt tillitsrelasjoner
c) Trekk som kjennetegner samarbeidsevnen mellom folk:

I svært
liten grad

I liten
Delvis
grad		

I stor
grad

I svært
stor grad

Blir fordelingen av prosjekter mellom teamene
gjort på en rettferdig måte i din bedrift?

0

1

2

3

4

Er det de riktige ressurspersonene
som settes på de viktige satsningene?

0

1

2

3

4

Er prosjektlederne dyktige til å evaluere
teamet, arbeidet og fordelingen av oppgavene
underveis og etter at prosjekter er utført?

0

1

2

3

4

Synes du lederne hos dere er dyktige til
å ta andres perspektiver og synspunkter?

0

1

2

3

4

Synes du det er god sammenheng mellom
det dine øverste ledere sier og det de gjør?

0

1

2

3

4

I hvilken grad synes du at dere i bedriften er
god på å samarbeide i produksjonsteamene?

0

1

2

3

4

I hvilken grad synes du at lederteamene er
godt til å femme samarbeid?

0

1

2

3

4

Er lederne dyktige til å ta mot kritikk synes du?

0

1

2

3

4

I hvilken grad vil du si at din bedrift legger opp
til aktivt forbedringsarbeid der ansatte
og ledere blir involvert?

0

1

2

3

4

http://nfa.dk/da/Vaerktoejer/Sporgeskemaer/Sporgeskema-til-maaling-af-social-kapital

Øvelsen er basert på en oppgave utarbeidet ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, (NFA) i Danmark.
Vi har valgt å utvide med noen flere spørsmål. I Danmark har forskere jobbet i en rekke bedrifter og bransjer med å
høyne deres sosiale kapital og i den sammenhengen er det utviklet flere øvelser og verktøy.
Skjemaet kan også deles ut, der dere lar hver enkelt fylle ut svarene. Dere kan samle inn svarende og regne ut hva
dere får som gjennomsnittsverdi. Legg fram resultatet som grunnlag for videre diskusjon. Begynn gjerne med å
spørre:
– Hvorfor tror dere at dette ser ut som det gjør? (Åpen refleksjon).
– Slutt av diskusjonen mer målrettet og spør: Hva tror dere må til for å høyne den sosiale kapitalen i bedriften?

Viktig lederatferd i
utviklingsledelse
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Behovet for ledelse og hva som regnes som god ledelse vil variere etter hvilken type
bedrift det er snakk om, etter situasjon, tidspunkt og hvilket ledernivå vi snakker om.
Både ledere og ansatte er opptatt av egenskapene og atferden til ledere. Vi ser her
nærmere på lederatferd.

Måling av personlighet og lederferdigheter
Mange bedrifter gjør bruk av personlighetstester når de
ansetter ledere for å kartlegge deres personlige egenskaper
eller foretrukne atferdsmønstre. Personlighet vil si en per-

De fem faktorene

sons mer eller mindre karakteristiske måte å tenke, føle og
handle på. Flere av testene er basert på trekkteorien, kalt
“Fem-faktors-teorien” (Kaufmann og Kaufmann, 2009):

Spesifikke karaktertrekk som kjennetegner ledere

Grad av ekstroversjon
Om du er innadvendt versus utadvendt
		

– Utadvendt
– Høyt energinivå – du vil utrette noe
– Kjennetegnet av en viss dominans

Grad av nevrotisisme
Om du er følelsesmessig stabil
versus ustabil

– Følelsesmessig stabil
– Ser sin egenverdi
– Stor grad av egenkontroll

Medmenneskelighet
I hvilken grad du er lett å omgås,
tillitsfull og omsorgsfull

– Oppmuntrende og optimistisk
– Hjelpsom
– Behov for relasjoner

Planmessighet
Om du er samvittighetsfull,
organisert, strukturert og målrettet

– Troverdig
– Integritet
– Prestasjonsbehov

Konvensjonell versus original
I hvilken grad du er åpen
for nye erfaringer

– Vitebegjærlig
– Åpent sinn
– Læringsfokusert

Tabell 3 Viser en oversikt over personlighetstrekkene i Fem-faktors-teorien, gjengitt fra Hildebrandt et al. 2014. Til høyre vises tradisjonelle
lederegenskaper.

Sertifiserte tester som måler personlighetstrekk er et nyttig verktøy å bruke ved rekruttering av ledere, men de
har også visse begrensninger. En må derfor ha kompetanse til å tolke resultatene (Iversen 2002). En egenskap
eller væremåte vil ikke forklare hvorfor en leder utøver
god ledelse. Det er mer relevant å se hvordan ulike

karaktertrekk komme til syne på ulike måter avhengig
av sak og situasjon. Noen trekk ved en person vil være
så å si uforanderlige, mens andre trekk vil utvikle seg og
endres over tid. Med andre ord må vi gå videre i å lete
etter hvordan god lederatferd kommer til syne i konkrete
situasjoner.

Følelsesmessig intelligens – en viktig egenskap hos toppledere
Følelsesmessig intelligens må alle ledere ha, og det er
spesielt viktig at toppledere skårer høyt på følelsesmessig intelligens. Det åpner for god evne til innlevelse
og forståelse av situasjoner og folk (Goldman, 1995).
Følelsesmessig intelligens består av fem komponenter:

1. Selvinnsikt: Det vil si at du har en dypere forståelse av
egne følelser, styrker og svakheter, behov og ambisjoner.
2. Selvregulering: Det vil si evne til å ha kontroll over
egne følelser, blant annet humør og om en framstår som
tillitsfull.
3. Motivasjon: Det vil si evne til å se framover og jobbe
engasjert for å innfri mål for organisasjonen uten personlig gevinst.

4. Empati: Det vil si at en har god evne til å identifisere seg
med andre og behandle dem i forhold til deres følelsesmessige reaksjoner.
5. Sosiale ferdigheter: Det vil si evne til å bygge et godt
forhold til andre og oppnå enighet med andre. Ledere
med sterke sosiale ferdigheter tenker gjerne i team og har
oppmerksomheten rettet mot å sikre lederteamenes suksess framfor egen suksess.
Det å ha god følelsesmessig intelligens er viktig også med
tanke på at toppledere innehar mye makt og myndighet,
og at det blir viktig å møte medarbeidere og ledere med
trygghet, åpenhet og tillit.

Nyere krav til god lederkompetanse
I en større undersøkelse som kartla kravene til lederkompetanser, og hvordan de hadde endret seg over tid, ble
følgende lederferdigheter tillagt stor vekt (Iversen, 2015):

A. Informasjonsbearbeiding
Hvordan leder innhente, bearbeider og vurderer informasjon når et problem eller oppgave skal løses. Dette
handler om evne til problemløsning, bruk av sunn fornuft og evne til å tenke strategisk, langsiktig og ha en
god helhetsforståelse.
B. Lederskap
En toppleder må være i stand til å lede og motivere sine
ledere og medarbeidere og delegere myndighet og arbeidsoppgaver til andre ledere på riktig nivå. Lederen må
også ha god gjennomføringsevne.
C. Resultatorientering
En leder må ha nødvendig fokus på å nå de målsettinger
som er satt til virksomheten. Vedkommende må ha god
forretningsforståelse og skjønne hvordan verdier skapes.
En må være kundeorientert, kvalitetsbevisst og være
opptatt av å bli bedre.

D. Sosiale eller mellommenneskelige ferdigheter
Alle ledere uansett ledernivå må være tilpasningsdyktige,
kunne lytte og opptre sensitivt, forstå andre menneskers
følelser og håndtere disse på en konstruktiv måte.
E. Endrings- og stresstoleranse
Dette innebærer at ledere må se behov for endring og
jobbe aktivt med endringsprosesser. Det er viktig at
ledere i dette arbeidet ikke mister oversikten, samtidig
som de må evne å navigere klokt i forhold til andres og
egen arbeidsmengde og stress. En må være utholdende
og tålmodig.
I tillegg må en moderne toppleder framstå som ærlig,
pålitelig, høflig og tillitsvekkende. Sensitivitet og integritet ser ut til å være mye mer viktig i dag enn bare for
5-10 år siden. Da var det mye mer ensidig premiert at
ledere skulle være oppgaveorienterte, ha stor arbeidskapasitet og prestere mye.
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Eksempler på god lederatferd hos topplederne i vårt prosjekt
1. Topplederne vi har studert har et høyt prestasjonsnivå og stor arbeidskapasitet. De har en sterk interesse
for å gjøre det beste for å videreutvikle bedriften. Det er dette som driver dem, ikke statusen ved å ha
en topplederposisjon.
2. De får mye gjort også fordi de har god teamledelse på alle nivå og vektlegger å delegere ansvar og oppgaver
nedover i bedriften.
3. De har lagt stor vekt på å utvikle det gode topplederteamet og teamledelse i ledernivåene under. Å utvikle
en lederkultur der alle samarbeider og tar felles ansvar, et godt på plass i bedriftene. Ledergruppene har
gjennom det fått bukt med tidligere praksis hvor ledere kom rundt møtebordene og var talerør for sin egen
divisjon eller avdeling. Nå tar alle felles ansvar for helheten.
4. Lederne er opptatt av god kommunikasjon. For å realisere dette har de fått på plass en åpen kunnskapsdeling
og samhandling horisontalt og vertikalt i egen organisasjon. Åpen kunnskapsdeling handler om alle sider
ved bedriftens utvikling og drift.
5. Alle lederne legger stor vekt på å utvikle gode samarbeidsrelasjoner basert på tillit og trygghet. Det gjelder
både lederteamene, stabene og i produksjonsteamene. De vet at viktigste drivkraften i kunnskapsbedrifter
handler om å skape motiverte og engasjerte medarbeidere som ser verdien av egen og andres innsats.
Dette er viktig forutsetning for å innfri god verdiskaping samtidig som en får sikret godt arbeidsmiljø og
god arbeidskultur. Dette er ikke motpoler, men viktige samvirkende forhold.
6. Lederne kjennetegnes av å være trygge ledere, opptatt av hva fellesskapet greier å utvikle mer enn hva de
selv har bidratt med i prosessene. Det er kollektivet som teller, det de skaper sammen! Lederne er bevisste
på å promotere fellesskapets innsatser.

Topplederne vi har møtt kjennetegnes av å ha en sammensatt lederatferd og lederferdigheter:
De greier å være besluttsomme og oppgaveorienterte, holde fast på mål og retning, opptre selvstendig og
uavhengig. Dette er lederferdigheter som tradisjonelt er blitt ansett som viktige.
På en og samme tid greier de som toppledere å skape en sammenhengende kraft i sin bedrift ved at de legger
sterkt vekt på relasjonsbygging og samarbeid: det å skape en kollektiv kultur og en verdibasert produksjon.
Dette er det moderne lederskapet i kunnskapsvirksomheter som legger mye større vekt på å se de menneskelige
ressursene som bedriftens viktigste kapital og at det er samarbeid og relasjonsbygging som gir grunnlaget
for videre utvikling.
De trekk vi har beskrevet over er ikke ensbetydende med at de seks lederne er like.
Lederutøvelse er også anpasset bedriftens historikk, situasjon og mål framover.
Samtidig vil hver enkelt sin lederatferd være farget av personlighet,
erfaringer, egne preferanser og ønsker.

EKSEMPEL FRA STUDIEN

Moderne lederatferd i kunnskapsbedrifter
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I bedriftene vi har vært inne i har ledelsen lagt stor vekt
på å jobbe med å videreutvikle bedriftens sosiale kapital der en har lyktes med å utvikle gode teambaserte
prestasjonskulturer der kollektivet teller mer enn individuell konkurranse. Parallelt blir det jobbet med å sikre
god teamledelse og ledelseskultur. Dette utgjør et spisset
fokus på innsatser som bygger opp god verdiskaping og
godt arbeidsmiljø. For oss har det vært interessant å se
at denne interessen og innretningen er felles for topplederne, selv om det er jobbet litt forskjellig med å innfri
dette.

– En faglig strateg og god motivator som vil noe og
som får folkene sine med seg.

Nyere forskning viser også at det er en klar sammenheng mellom ledelseskvalitet og sosial kapital (Hasle et
al., 2010; Kristensen, 2013). Høy ledelseskvalitet (verdibasert og synlig ledelse) ser ut til å være en nødvendig
betingelse for å kunne utvikle høy sosial kapital.

– Kreativ innovatør – en balansekunstner med vilje og
tålmodighet for å innfri større endring.

Vi har brukt metaforer på de seks lederne avhengig av
bedriftssituasjon, de store utfordringene de har jobbet
med siste to-tre årene. Bare for å antyde visse egenskaper
gjengir vi her viktige trekk ved deres framtoning som
toppledere:

– Stødig skipper med innlevelse som vet hvor bedriften
skal, men som også ser folkene sine.
– Karismatisk aksjonsdriver som våger å gå foran og
lede en stor fornying, med blikket på folk.
– Visjonær og involverende utviklingsagent som lykkes
gjennom bred mobilisering og innsats.

Topplederne vi har fulgt har både et oppgavedriv og et
relasjonsdriv i sin ledelse. De er opptatt av tydelig ledelse
og synlig lederskap. De verdsetter det å være empatiske
ledere som ser folkene sine, som er opptatt av tillitsbygging, respekt og samarbeid som fremmer bedriftens
sosiale kapital og de menneskelige ressursene. De er
opptatt av å legge grunnlaget for god verdiskaping og
innfri gode utviklingsmuligheter for bedriftene og folkene de leder.

– En langdistanseløper som ser verdien av å sette
delmål og synliggjøre resultater underveis.

I kunnskapsbedrifter må lederatferden bestå av flere ferdigheter
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Ledere i high-performance-kulturer må mestre å balansere ulike styrker hos seg selv og hos andre.
En tradisjonell forståelse av viktige lederegenskaper handler om å være god på rasjonell tenking,
ha høy selvtillit, være handlekraftig og ha stor arbeidskapasitet!
Når dette ikke blir balansert med emosjonelle og empatiske egenskaper, vil utfallet bli at en utvikler en alt
for innsnevret lederatferd og bedriftskultur. Lederegenskaper som rasjonell tenkning, høy selvtillit og handlekraft
må balanseres med evne til innlevelse, til å lytte, vise ydmykhet, evne til refleksjon og selvkritikk.
En må bruke et bredere spekter av kompetanser for å bli en god leder. En selvsikker leder som ikke evner å
være ydmyk, vil lett framstå som arrogant eller overfladisk!
(Tony Schwartz, 2017)
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Sentrale innholdsdeler i utviklingsledelse i kunnskapsbedrifter
Vi har i idéboka vært innom flere ulike tematiske områder
som omhandler overordnet ledelse. Som en oppsummering vil viktige lederoppgaver og atferd i toppledelse
kunne beskrives som i modellen i figur 4. I stedet for å
operere med en forståelse om at oppgaveorientert ledelse
står i motsetning til relasjonsorient ledelse, mener vi at
toppledere må håndtere både det å være oppgaveorient
og relasjonsorientert. Modellen viser sammenhengen
mellom oppgaveorientert og relasjonsorienterte lederoppgaver. Samtidig må overordnede ledere mestre å jobbe
fram strukturelle systemer og jobbe parallelt med kulturutvikling og sikre bedriften et handlingsdriv framover.

Viktig områdeansvar er:
– Tydeliggjøre ansvar og delegering, utvikle mål og
strategisk endringsrom
– Sørge for operative aksjoner, implementere og
integrere endring
– Etablere nettverk og relasjoner over mot politikk,
marked og kunder
– Utvikle god teamledelse i alle ledd, en dialogbasert
og visjonær kultur, god kommunikasjon av
endringsevner

Relasjonsorientert ledelse

Etablere
nettverk og
relasjoner
mot politikk,
marked &kunder

God teamledelse,
dialogbasert og
visjonær ledelse,
god til å kommunisere
endringsevne

System/struktur

Handling/kultur

Tydeliggjøre
ansvar og delegering,
utvikle mål og
strategisk
endringsrom

Sørge for
operative aksjoner,
implementere
og integrere
endring

Oppgaveorientert ledelse

Figur 5: Modell over sentrale innholdsdeler av utviklingsledelse i kunnskapsbedrifter.

REFLEKSJONSSPØRSMÅL:
1. Hvilke tre kvaliteter ved din lederatferd utgjør viktige styrker ved ditt lederskap og hva gir det bedriften du leder?
2. Hvordan bruker du styrkene dine til å realisere god utviklingsledelse? Beskriv gjerne ett eksempel som viser
hvordan dine evner var med og bidro til at endringsprosessen eller løsningen ble vellykket.
3. Hvordan går du fram for å få tilslutning og støtte i ditt nærmeste lederteam?
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Om bedriftene
Atea
Vi bygger Norge med IT!
Vi lever i et av verdens rikeste land, og kan lene oss tilbake og være tilfredse. Men i Atea vil vi mer. Vi er spesialister i IT-infrastruktur og ønsker å bruke kompetansen
vår til å forme et enda bedre Norge. I nært samarbeid
med kundene og partnerne våre skal vi utvikle løsninger
som neste generasjon kan være stolte av.
Vi ønsker blant annet å bidra til mer effektiv læring i skolen. Vi vil styrke politiet og helseomsorgen i deres arbeid
og på den måten være med og trygge vår felles velferd. Vi
vil gjøre industrien mer konkurransedyktig og gi entreprenører muligheten til å realisere sine drømmer.
Sammen med kundene våre i hele landet bygger Atea
Norge med IT. Hos oss får du et heldekkende tilbud av

produkter og tjenester. Vi hjelper deg med hele kjeden,
fra design, utvikling og produktforsyning til funksjon
og vedlikehold. Gjennom å skape en IT-infrastruktur
i verdensklasse er Atea med og legger grunnlaget til et
smartere og mer innovativt Norge. Vi har kontorer spredt
over hele Norge, og hjelper deg der du er.
I Norge er vi ca. 1 650 medarbeidere på et tyvetalls steder
fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør.
Atea finnes i syv land i Norden og Baltikum, har ca. 6 800
medarbeidere, er markedsleder i Norden og Baltikum og
er den tredje største IT-infrastrukturleverandøren i Europa. Konsernet hadde en omsetning på drøye 31,2 mrd.
NOK i 2016 og er notert på Oslo Børs.
Atea Norge

Mer info: www.atea.com

International Research Institute of Stavanger AS - IRIS,
f.o.m 2018 en del av NORCE Norwegian Research Center AS
IRIS er et uavhengig og anerkjent forskningsinstitutt
med høyt fokus på anvendt forskning. IRIS er eid av Stiftelsen Rogalandsforskning og Universitetet i Stavanger.
Rogalandsforskning ble etablert i 1973 og ble omdannet
til IRIS i 2006 da universitetet kom inn som medeier.
Videreføring av aktivitetene fra Rogalandsforskning har
gitt IRIS en lang og stolt historie allerede fra oppstarten.

Forskningsaktiviteten startet med samfunnsforskning,
men ble raskt utviklet også til å omfatte petroleumsforskning. I dag er IRIS en del av det nye forskningsselskapet NORCE, fremdeles med forskning innen petroleum. miljøvennlig energi, marint miljø, bioteknologi,
samfunnsforskning og kommersialisering.
Mer info: www.iris.no og www.norceresearch.no

Kantega AS
Vi eier vårt eget IT-selskap. Det gjør noe med oss. I år feirer
Kantega 15 år. Siden oppstarten i 2003 har vi vokst fra
40 til 150 ansatte. Denne store veksten har likevel ikke
rokket ved fundamentet vårt; hos oss har alle mulighet til
å bli likeverdige eiere. Fordi å eie din egen arbeidsplass
gjør noe med oss. Ansatteierskapet er hjertemuskelen som
pumper energi og lidenskap ut i organisasjonen.
Vi som jobber i Kantega har stor bredde i kompetanse,
interesser og personligheter. Felles er at vi ønsker å utgjøre en forskjell, ta samfunnsansvar og inkludere alle.

Eiermodellen gir alle rett til å påvirke Kantegas utvikling.
Teambaserte arbeidsprosesser gir kunder og ansatte rom
for å påvirke måten vi jobber på og det vi leverer. I tett
samarbeid med kundenes forretningsutviklere, lager våre
rådgivere og utviklere innovative IT-løsninger som innfrir
høye krav til brukervennlighet, funksjonalitet, sikkerhet
og ytelse. Kundene er blant landets største innen bank,
forsikring, energi, industri og offentlig sektor. Kantega
har kontorer i Trondheim, Oslo og Bergen.
Mer info: www.kantega.no
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Nofima AS
Nofima er et anvendt forskningsinstitutt og har i dag
en omsetning på 595 millioner kroner og 370 ansatte,
hvorav rundt 200 forskere. Hovedkontoret ligger i
Tromsø, og selskapet har forskningsaktiviteter i Tromsø,
Sunndalsøra, Bergen, Stavanger og Ås.
Instituttets samfunnsoppdrag er å bidra til at ny, forskningsbasert kunnskap og idéer med kommersielt potensial
som skaper arbeidsplasser gjennom bærekraftig produksjon, nye produkter og tjenester til det beste for samfunnet
og våre oppdragsgivere. Nofima betjener kunder fra akvakultur, næringsmiddelindustri, sjømatindustri og offentlige myndigheter.

Nofima er i dag organisert i tre divisjoner; Divisjon Akvakultur, Divisjon Sjømat og Divisjon Mat, som gjennom
tverrfaglig samarbeid og med tverrsektorielle løsninger
bidrar til å løse store samfunnsutfordringer og problemstillinger knyttet til FNs bærekraftsmål. For å styrke
Nofimas forskningsfaglige kvalitet har selskapet etablert
internfinansierte Fyrtårnsatsinger, med egne stipendiater.
I tillegg investeres et betydelig beløp i en intern læringsarena for kompetanseheving.
Mer info: www.nofima.no

Norsk Elektro Optikk AS
NEO er et lite konsern som driver FoU-basert innovasjons- og kommersialiseringsvirksomhet. Vi tar ideer, forskningsresultater og ny teknologi ut i praktiske anvendelser
for å løse konkrete utfordringer for og med industrien og
samfunnet. NEO investerer i egne immaterielle rettigheter
og prioriterer prosjekter der vi kan skape nye prototyper
og produkter som i sin tur gir oss nye inntekter.

Vi søker høy kvalitet og kan ta høy teknisk og kommersiell risiko. NEOs hovedinnsatsområde ligger innenfor
fotonikk. Vi har en portefølje av ideer og prosjekter på
ulike modenhetsnivåer, men tilstreber at aktivitetene og
medarbeiderne skal utgjøre et felles utviklende fagmiljø.
Mer info: www.neo.no

Uninett AS
Uninett AS utvikler og driver det norske forskningsnettet,
som forbinder rundt 150 utdannings- og forskningsinstitusjoner med sine mer enn 300 000 brukere. Uninett er
en aktiv partner i arbeidet med digitalisering av norsk
kunnskapssektor. UNINETT AS er et aksjeselskap som er
heleid av Kunnskapsdepartementet. Gjennom samarbeid
med institusjonene i norsk universitets- og høgskolesektor, skal selskapet tilby framtidsrettet IKT-infrastruktur og
fellestjenester slik at forskning og utdanning kan utføres
kosteffektivt, energivennlig og med høy faglig kvalitet.
Kostnader forbundet med infrastruktur og fellestjenester
fordeles på institusjonene, med unntak av særskilte satsninger som dekkes av direkte tilskuddsmidler fra departementet.

Uninett-konsernet leverer avansert IT-infrastruktur til
norsk kunnskapssektor og håndterer en rekke nasjonale
IKT-oppgaver. Konsernet eies av Kunnskapsdepartementet
og består av morselskap og to datterselskaper. Datterselskapet UNINETT Norid AS driver registeret for norske
domene navn. Datterselskapet UNINETT Sigma2 AS har
ansvar for å anskaffe, drifte og videreutvikle den nasjonale
e-infrastrukturen for beregningsvitenskap i Norge, og
tilbyr tjenester innen tungregning og datalagring. Brutto
omsetning i 2017 var 309 millioner kroner. Selskapene
holder til i felles lokaler i Teknobyen i Trondheim og teller
rundt 90 ansatte.
Mer info: www.uninett.no
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