
Ledelse – utviklende og motiverende lederskap
Lederskolen NiT/BI







Ledelse med fokus på helhet og blikk for den 
enkelte medarbeider.

Forskning viser at ved utøvelse av denne lederformen får 
lederne og organisasjonen mer fornøyde medarbeidere og 

bedre økonomiske resultater.

DAGENS TEMA

Le.del.se med fokus på helhet og blikk for den 
enkelte medarbeider.



Hvilke forventninger har dere til denne januarmorgenen?



Hva er ledelse?



“Prosessen hvor et individ påvirker andre
gruppemedlemmer til å oppnå felles mål”



“Ledelse er å skape resultater ved
hjelp av andre”



Hva er god ledelse?



Hva er god ledelse?
• Historisk sett to grunnleggende spørsmål:

• Er god ledelse et spørsmål om spesielle 
personlighetstrekk hos lederen?

• Eller er det et spørsmål om den atferd lederen 
utviser (lederstil)?





En vanlig definisjon er at leder skal oppnå mål sammen med sine 

medarbeidere, men god ledelse handler også om hva leder skal oppnå!





Ledereffektivitet i to dimensjoner
• Produktivitet og effektivitet (harde kriterier)

• Hvor godt gruppen eller organisasjonen utfører arbeidet sitt
• Måloppnåelse – produksjonstall, markedsandel, omsetning, 

økonomisk overskudd, antall behandlede pasienter, 
oppklaringsprosent (Politiet), få ned miljøutslipp (Miljødirektoratet) etc

• Objektive  vurderinger

• Oppfyllelse av menneskelige behov (myke 
kriterier) 

• I hvilken grad menneskelige behov ivaretas
• Trivsel, fravær, gjennomtrekk, læring, vekst etc
• Subjektive vurderinger

• Prioritering mellom disse er et verdivalg
• Hvordan få de to til å gå hånd-i-hånd?



Måleproblemer knyttet til 
ledereffektivitet

• Hvordan skille mellom individet/gruppens bidrag og leders 
bidrag til produktivitet?

• Subjektive vurderinger – det som er god ledelse for en 
person er det ikke nødvendigvis for en annen person
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Maktesløs ledelse – ”la det skure”

• Bryr seg lite om ”produksjonen” og de ansatte
• Fungerer på et vis, tilstrekkelig involvering
• ”Leadership by hiding around” 
• Lar folk greie seg selv – det har godt fint til nå
• Lite synlig, uengasjert, likegyldig… 
• Eks; frustrerte ledere som føler seg forbigått, ledere som har drevet med 

rutinearbeid lenge, ledere som snart gå av eller slutte
• Mange opplever denne formen for ledere

• ”2/3 sier i en undersøkelse av det verste ved jobben er deres nærmeste sjef»



Menneskeorientert ledelse – ”kompisen”

• Lederen legger stor vekt på følelser og mellommenneskelige forhold, omtanke 
og oppmerksomhet.

• Ønsker et vennlig arbeidsklima og tilfredsstillende arbeidstempo
• Liker ikke konflikter 
• Holdning sprer seg i organisasjonen - unngå kritisere. 
• Regel – ingen diskusjon om jobben i lunchen. 
• Eks. denne type ledelse oppstår gjerne i  ”gode tider”



Oppgaveorientert ledelse – ”autoritær ledelse”

• Opptatt av effektivitet
– Menneskelige følelser og reaksjoner får minst mulig sjanse til å forstyrre arbeidet 

• Forventer at alle planer blir oppfylt
• Forventer at ingen budsjetter blir overskredet
• Ansatte skal gjøre som de blir fortalt, verken mer eller mindre
• Hvis noe går galt må mennesket finnes og ”straffes” slik at ikke nye feil gjøres
• Ledelsen tar alle avgjørelser
• Mennesker er et middel til å få jobben gjort
• Eks; gjerne i organisasjoner der ansatte har lav utdannelse og/eller liten erfaring



Middelhavsfareren

• ”Balansekunstneren”
• Å ta rimelig hensyn både  til ”produksjon” og medarbeidere
• Lederen har ikke store ambisjoner eller prestasjonsmotiv

– ”Vi får gjøre det beste ut av situasjonen”
• Inngår ofte kompromisser
• Kan også være konfliktsky
• Det finnes svært mange i de fleste organisasjoner



Gruppeorientert ledelse

• Imøtekommer grunnleggende behov hos enkeltmennesker samtidig som hun tar 
sikte på høy grad av effektivitet

• Ingen motsetning at mennesker trives og høy effektivitet
• Medarbeiderne er med i planleggingen
• Medarbeiderne er med på å ta beslutninger
• Når medarbeidere opplever at de arbeider for egne mål og verdier så jobber 

arbeider de også til det beste for organisasjonen
• Den enkeltes behov for å delta i meningsfylt og forpliktende samarbeid smelter 

sammen med organisasjonens mål
• ”Alle vil jo være slik”
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Transformasjonsledelse

• Visjon og verdier gir inspirasjon, optimisme og nytenking 
(verdibasert ledelse)

• Skaper retning, forståelse og engasjement for retningen
• Og forskerne ser at denne formen for ledelse gjør noe med 

lønnsomheten

From Transactional to Transformational Leadership. Learning 
to Share the Vision. Bernhard M. Bass 1990



Transformasjonsledelse 
• Transformasjon (omdanning) av 

virkelighetsbildet for organisasjonen
• Omforme (transformere) en idé til 

realisering av den, kollektivt engasjement
• Fra egeninteresse til fellesinteresse
• Inspirere medarbeidere til engasjement for 

organisasjonens mål og misjon

• Motiverer via inspirasjon



«Jeg vil bli leder fordi jeg vil opp og frem»

Det er misforstått. Som leder skal du jobbe for at andre kommer seg opp og frem!



1.Idealisert innflytelse: 
å utvikle en visjon – sammen, bygge stolthet, respekt og tillit.

2.Individuell omtanke: 
å gi den enkelte oppmerksomhet, å gi den enkelte 
ansvar og respekt. SE

Stimulerer individet til å se utover egeninteresse, mot gruppens og overordnede mål

3.Intellektuell stimulering: 
stadig å utfordre underordnede med nye ideer og perspektiver.

4.Inspirasjon: 
å motivere gjennom å skape høye forventninger, 
å styre adferd i bestemte retninger og konsentrere innsatsen. 

Transformasjonsledelse – de fire I’er



Transformasjonsledere?



Lenge leve middelmådige ledere!
Men, de må gjøre så godt de kan.


