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i TEMA | LEDERUTVIKLING

FDet menneskelige element

Det menneskelige elementet i lederskapet 
kan noen ganger være vanskelig å få øye 
på, spesielt når man jobber med kom-
plekse problemstillinger, eller lederen 
jobber for mye alene. Det kan forekom-
me «gap» mellom kommunikasjon og 
handling, og på den annen side dypere 
verdier og holdninger. Dette gjør at lede-
re og ledergrupper noen ganger jobber ut 
fra toppen av is�ellet eller gå på kompro-
miss med dypere verdier og integritet. I 
tillegg kan denne unnvikende atferden 
støttes opp av at omgivelsene ikke våger 
å konfrontere eller supplere lederen med 
viktig informasjon. 

En fullt integrert leder, handler i 
overensstemmelse mellom dypere verdier 
og sine handlinger, sier professor Ben 
Bryant ved IMD (International Institute 
for Management Development) i Lausan-
ne, Sveits.

Formålet med organisasjons- og lederutvikling er i sin 
helhet å utnytte kollektivt og individuelt potensial, og 

avlære uheldige holdninger og atferd. I slike prosesser er 
det viktig å forstå dilemma knyttet til lederrollen.  
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Lederskapets 
dilemma

Kompleksitetens natur

Lederskapets og den menneskelige 
kompleksitet kan gi en dypere forstå-
else av lederskapets natur, innsikt i 
menneskelige dilemma og muligheter 
for å håndtere dette. Fra et sentrert nivå 
av selvinnsikt oppstår bedre balanse. Å 
"nne ens integritet i lederrollen krever 
nok en vilje til å gå litt dypere, og kan-
skje nettopp dette er litt skremmende 
for de #este?  

Professor Ben Bryant ved IMD i 
Lausanne underviser og samarbeider 
med ledergrupper som håndterer til ti-
der komplekse organisasjonsutfordrin-
ger. Han har sett på typiske problem-
stillinger og dilemma som kan dukke 
opp i lederteam.

Overdreven tro

-En overdreven tro på våre overbevisnin-
ger er den hyppigste kilden til at vi ikke 

er i stand til å få fram sannheten, eller 
høre sannheten, selv når den er tilstede. 
Vi har forventninger om at ledere har 
rett, at de har overbevisninger og at de 
vet sannheten, sier Bryant. 

Å fortelle ledere noe de vil være uenige 
med, eller å konfrontere dem med noe 
annet enn det de vet, kan ikke bare gå 
ut over karrieren, det kan også være 
veldig skremmende. Mange tenker at de 
skal konfrontere lederen, men blir o$e 
overveldet av autoriteten og forventnin-
gen om at lederen likevel vet hva som 
er riktig. Noen ganger gjør lederne det 
desto vanskeligere ved å være arrogant, 
opportunistisk og urimelige. Dette er en 
dynamikk mellom lederen og omgivel-
sene, som o$e påvirker evnen til å ha 
ærlige diskusjoner og gi rom for sann-
heten, sier Bryant.

Bias er kjent fra vitenskapen og er et 
menneskelig element som virker inn på 

reelle bildet av en situasjon, i motsetning 
til en mer objektiv arbeidsmetode. Natur-
ligvis er dette også en del av hverdagen 
og lederskapet.

Den eneste måten å utforske havet 
under over#aten er å overvinne vår frykt 
for sårbarhet. Ledere er o$e svært selv-
beskyttende og har et godt forsvar. Disse 
forsvarsmekanismene hjelper dem også 

i lederrollen, men de hindrer læring og 
utvikling, sier Bryant. 

Mange lederstillinger er dessuten 
ensomme og isolerte, men kommer dette 
egentlig av omgivelsene, eller deres egen 
hang til å isolere seg og beskytte seg mot 
de vanskelige samtalene i hverdagen? 
spør Bryant. Han leder oss inn på spørs-
målet om lederskapets dilemma. 
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menneskers oppfatning og vurderings-
evne. Det betyr gjerne at man har et 
forhåndsprogrammert og forutinntatt 
syn på saken som forstyrrer evnen til å se 
en situasjon klart. Det kan være partisk-
het, favorisering eller kunnskap som gjør 
at man tolker ting på en bestemt måte. 
Dette er en form for subjektiv feilkilde 
når mennesker søker sannheten og det 


