
1

Om hvorfor ledelse er for viktig til å 
overlates til ledere
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Tre spørsmål (+ 1):
• Hvor lenge har det vært ledelse?

• Hva er den forventede gjennomsnittlige forskjellen i ledereffektivitet 
mellom kvalifiserte ledere?

• Hvis man gjør en systematisk undersøkelse av hvordan 
organisasjoners ledelse presterer i henhold til organisasjonens 
lederkrav, hvor mange prosent leverer vanligvis i henhold til disse 
kravene?

• Har finansdirektører sjel?
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Ledelse som eksklusjon: 
«Jeg og de» eller «vi»?

Sammenhenger hos Lieberson & 
O’Connor

Sal
g

Profittmargin

Netto inntekt
Ledelse 
(7,5%)

År (konjunktur) (1,5%)

Bransje  (18,6%)

Selskap (posisjon i bransjen) (68%)

Uavhengig variabel Kontrollvariable Avhengige 
variable

Forklart varians

Når utviklingen over 3 år ble tatt hensyn til, forklarte ledelse 32%.
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Kompetanse og inkompetanse:

• R. Hogan et al. (1990) antar at baseraten for 
lederinkompetanse i USA er mellom 60% og 75%.

• Shipper & Wilson (1991) fant at i 101 avdelinger i et stort
sykehus rapporte en inkompetanserate på 60%. 

• Millkin-Davies (1992) , brukte mye data fra an stor
flyprodusent og beregnet at ca 50% av lederne var
inkompetente til lederjobben.

Hogan, R, Curphy, G.J & Hogan, J. (1994). What We Know About Leadership Effectiveness and Personality. American Psychologist, Vol. 49, No. 6, 
pp. 493-504.

En studie av 25 år med undersøkelser
av medarbeidertilfredshet viser at 
udugelig ledelse er den største
årsaken til stress i arbeidslivet.

Whetten, D. & Cameron, K.S. (2005) Developing management skills. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall. p . 
103
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Hva er i eiernes (aksjonærenes) interesse?

‘Loven sier ikke at det ikke skal være kaker og øl, men at 
det ikke skal være mer kaker og øl enn det som er til 
firmaets beste.’

L.J. Bowen, Hutton v West Cork Railway Co, 1883

Goergen, M., Mallin, C., Mitleton-Kelly, E., A-Hawamdeh, A., & Chiu, 
I. H.-Y. (2010). Corporate governance and complexity theory. 
Cheltenham, UK: Edward Elgar. p 36

Ledelse og 
medfølger-
skapet: Den 
kybernetiske 
sløyfen:

Er ledelse skapt av 
lederen…

Eller av 
medarbeiderne…Eller av et system av 

gjensidige 
forventninger, dvs 
kulturens sosiale 

kapital?
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Lederoppsigelser omtalt i norsk 
presse 1945-2017

jan.k.arnulf@bi.no

Eierstyring – «corporate governance» –
kan defineres som:

• ‘det systemet som gir retning til og kontrollerer firmaer.’ (The 
Cadbury Committee) 

• ‘forholdene mellom ulike deltakere i et system som 
bestemmer retning og prestasjoner for firmaer i samsvar med 
det som er bra for offentligheten (public good).’

• ‘…skandaler rundt store selskaper gjennom de første tiår av 
det enogtyvende århundre har vist oss at selskapsstyring 
først og fremst kan forstås som en type risikostyring.’

Goergen, M., Mallin, C., Mitleton-Kelly, E., A-Hawamdeh, A., & Chiu, 
I. H.-Y. (2010). Corporate governance and complexity theory. 
Cheltenham, UK: Edward Elgar. p 31, 

Monks, R. A. G., & Minow, N. (2011). Corporate governance (5 ed.). 
Chichester, UK: John Wiley & Sons. p 1
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Nøkkelspørsmål innenfor eierstyring:

• Hvordan sikrer vi oss at et firma eller en organisasjonsstruktur 
tilfører samfunnet maksimal verdiskapning?

• Hvordan begrenser vi organisasjoners muligheter til å skyve 
kostnadene ved sine egne aktiviteter over på andre 
samfunnsaktører?

• Dersom organisasjonens prestasjonsmål ikke møter 
forventningene, hvordan kan man på den beste måten gjennomføre 
nødvendige endringer, og hvem er ansvarlig for å få dette gjort?

Monks, R. A. G., & Minow, N. (2011). Corporate 
governance (5 ed.). Chichester, UK: John Wiley & Sons. p 
4

Prinsipal eller agent?

I hht Adam Smith, så er det 
Eieren som vil ta de beste 
avgjørelser for selskapet: 
Prinsipalen.

Med utviklingen av 
aksjeselskapet – begrenset 
ansvar – sprer eieren risiko 
ved å bare eie deler (aksjer), 
men i  flere selskaper...

Dette åpner et tomrom mellom 
eiere og ansatte: Agenten,
den profesjonelle lederen.

11

12



7

FLAKS og risikovilje?

Stadig vekst?

Lave kostnader?

RIKTIGE beslutninger?

Hvis lederteamet lager beslutninger, hva er 
kriteriene på en effektiv beslutning?

Team ledelse – ledelse av team eller 
distribuert ledelse?

?
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Top executives are increasingly held 
accountable:

Of companies worldwide, 15.3% (or more than one in 
seven) replaced its chief executive in 2005. This is the 
highest level in eight years and 70% higher than in 1995.

Lucier, C., Kocourek, P & Habbel, R. (2006). CEO Succession 2005: The crest of the wave. Booze Hamilton Features report. P. 3.

jan.k.arnulf@bi.no

Utsiktene for store reformer

Naturen søker noen
ganger tilflukt til
radikale midler, men 
aldri slik vi ville ønske
det, noe som forklarer
hvorfor intet er mer
fatalt for et folk enn en
forkjærlighet for store 
reformer, uansett hvor
utmerket disse
reformene virker i
teorien.

Le Bon, G. (1896). The Crowd: A Study of the Popular Mind. New York: The Macmillan Co. p. 
vii
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De fleste bruker lenger tid 
på å leve med en 

beslutning enn på å ta den.
- Jeffrey Pfeffer

Bevisst

Å lære å lede

Å prøve ut ny atferd

SelvbevissthetBevisste 
motiver for å 
ledePersonlighet og 

stabile 
disposisjoner

Lederatferd

påvirkning

påvirkning

påvirkning

Kunnskaper om 
ledelse

Kognitivt

Emosjonelt

Ubevisste motiver 
for å lede og for å 
lære

Ubevisst

Lederutvikling?
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Mobilisering av norsk forsker-elite etter at regjeringen forsvant i 1940
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