
Ledelse i en ny hverdag
- hvordan få det beste ut av de aller fleste?
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Hva gjør DU
for å skape best mulig 

arbeidsprestasjoner, et 
godt arbeidsmiljø og 

høy trivsel hos de 
ansatte?



Tre kjernespørsmål

1. Hva er de grunnleggende betingelsene for gode 
prestasjoner – fra et motivasjonsperspektiv?

2. Hvilken balanse er det sentralt at du som leder håndterer?

3. Hvordan organisere den nye hybride arbeidshverdagen? 



Noen grunnleggende elementer 



SEKS ORD DU SOM LEDER BØR PUGGE



Mål

Mestring
Mening

Tilhørighet

Autonomi

Rettferdighet



Mål

Mestring
Mening

Tilhørighet

Autonomi

Rettferdighet

Noe av det 
viktigste du kan 
gjøre som leder,
er å legge til rette 

for dette!



Så hva skal til?

Hva GJØR du?



Det finnes 
ingen enkel 

oppskrift



Gi støtte og vise 
omsorg

Tydelig på 
forventningene

Stille krav til at de 
selv følger opp

Legge til rette for 
de ansatte

Ha kontroll og 
følge opp (tett)

Gi autonomi og 
handlingsrom 

Gi arbeidsro
Utfordre og 

«pushe» endringer

......



Det er mange ting 
som er viktig.....

men, håndterer du 
denne balansen er du 
et veldig godt stykke 
på vei!



Styrende Støttende



La oss se litt på hva som ligger i 
de to endepunktene



Styrende Støttende



Vær tydelig på retning og 
forventninger

& 

Ta tak når det ikke fungerer 
- tidlig nok. 



Tre nivåer du må 
levere på som leder:

Hvorfor eksisterer vi som 
organisasjon?

Hva er våre viktigste mål og 
prioriteringer?

Hva forventes av meg?



Du har dessverre ikke prioritert når du har 
satt ting på en liste. 



Du må 

VELGE FRA!



UTROLIG MYE SMARTERE

HVORFOR TROR LEDERE AT 
MEDARBEIDERNE ER SÅ

ENN DEM SELV ??



90% 
HVORFOR!

10% 
HVA



Gi lederne/
medarbeiderne dine 
forutsetningene til å 

ta gode valg i 
hverdagen



Ta tak når 
det ikke 
fungerer



«Herregud, hvorfor 
gjør han ikke noe»



Spør deg selv:
Gjør jeg dette nå fordi jeg vurderer at det 

er den beste strategien, 
eller gjør jeg dette nå fordi jeg synes det 

er så ubehagelig å skulle ta tak i det? 



Styrende Støttende



Hva kan du 
som leder gjøre 

for å støtte?



VÆR PROAKTIV!!



Assumptions is the mother of all fuck-ups



«Jeg er leder, ikke terapeut»



Vær et medmenneske



«Hvordan har du det?» 



Superverktøy:

Validering



Mange dilemmaer og 
grøfter man kan 

havne i



Styrende

Støttende
Grenseløs, konfliktsky og for 

ivaretakende



Styrende

Støttende

Dominerende, overkjørende og 
kontrollerende 



Fleksibilitet 
&

handlingsrom



Tre kjernespørsmål

1. Hva er de grunnleggende betingelsene for gode 
prestasjoner – fra et motivasjonsperspektiv?

2. Hvilken balanse er det sentralt at du som leder håndterer?

3. Hvordan organisere den nye hybride arbeidshverdagen? 



Organisering av den hybride 
arbeidshverdagen



Benytt disse 
prinsippene



SE
SI

EKSPERIMENTER



Hvordan finner du ut hva DU bør 
jobbe med i din ledelse?



IKKE stol på din egen 
vurdering!



DU som leder må kunne 
etterspørre og motta 

tilbakemeldinger



Spør dine medarbeidere:

1. Hva har du behov for fra 
meg?

2. Hva er det jeg gjør som 
fungerer godt? 

3. Hva kan jeg bli bedre på? 



Lykke til!

Thomas Nesset Midelfart, thomas@bangmidelfart.no
www.bangmidelfart.no

mailto:thomas@bangmidelfart.no

