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Innledning
Hvorfor trengs en praksisnær tilnærming til ledelse?

Roger Klev & Ola Edvin Vie

Det er etter hvert en vedtatt sannhet at ledere og ledelse har stor betydning 
for både organisasjoner og samfunn, men trenger vi virkelig en ny bok om 
ledelse? Aldri før har det blitt skrevet så mye om ledelse, både vitenskapelig 
og i media. Aldri før har så mange tatt kurs som skal gjøre dem til bedre 
ledere. Samtidig sitter vi med følelsen av at avstanden mellom den teore-
tiske beskrivelsen av ledelse, og praksisen som ledere opplever i hverdagen, 
heller aldri har vært større.

Flere, som Barley og Kunda (2001), har pekt på at organisasjonsforskere 
og samfunnsforskere i mindre grad enn før har vært opptatt av empiriske 
studier av arbeid og av hverdagen i organisasjoner. Dette er et av utviklings-
trekkene som har forstørret gapet mellom teori og praksis. Også innenfor 
ledelsesforskning finner vi igjen et økende skille, selv om Alvesson og Sve-
ningsson (2003) har tydeliggjort de mer hverdagslige aspektene ved ledelse. 
Målet med denne boka er å gi leserne fagtekster som presenterer faglige 
betraktninger og begreper som gir nye måter å forstå ledelse på, basert på 
virkelige situasjoner som ledere kan gjenkjenne.

Ledelse som fag er ca. hundre år gammelt og handler om søken etter 
klare svar på hva som skal til for å designe og styre en organisasjon i en 
retning eller mot noen mål. Den tradisjonelle tenkingen bak oppbygging av 
store industrielle virksomheter eller offentlige forvaltningsorganisasjoner 
har liknet forestillinger om at organisasjoner skapes slik man bygger opp 
maskiner. Menneskelige og teknologiske maskindeler skal spille best mulig 
sammen, enten i vertikale hierarkiske avhengigheter eller i horisontale 
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