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2Tema
☺ Kort historisk utvikling av ledelse i arbeidslivet 

☺ Fra høvdingledelse til superledelse 

☺ Hva er sammenhengen a er sammenhengen mellom lederskap, 

medarbeiderdrivkraft og kundetilfredshet? 

☺ Utvikling av en samskapingskjede - fra lederskap til brukerskaper 

☺ Hva kjennetegner den gode leder?
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3Historien fra jordbruk via Taylorismen  
til Human Resource i samskaping

•Jordbrukssamfunnet 
•Håndverkssamfunnet 
•Industrielle revolusjon 
•Taylorismen  
•Byråkratiet 
•Humanistiske teorier 
–Hawthorne-studiene 
–Selvstyrte team 
– TQM og LEAN 
•Samskaping (co-creation)  
 - organisasjoner med kunder som innovative medprodusenter

http://www.youtube.com/watch?v=MHdmaFJ6W6M
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Kilde: Ukeavisen Ledelse nr. 1, 04.01.2013
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!
” Bred enighet er det motsatte av lederskap.” 

Kilde: Margaret Thatcher
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Scharmer (2011, s. 68) skriver om ledelse: 

”når vi skreller av alle lagene om ledelse, er det 
eneste arbeidet vi har som ledere å mobilisere og 
skape resultater.”
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8Administrasjon og ledelse. 

Kilde: Jacobsen og Thorsvik, 2013, s. 419
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Ledelse

❖Hvor betydningsfull er lederen?  

❖Er ledelse medfødt eller kan det læres?
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Sammenligning av ledertyper:

Høvdingen Transaksjons-
lederen

Den 
visjonære

Super-
lederen

Fokus Ordre Belønning Visjoner Selvledelse

Makt-
grunnlag

Posisjon og 
autoritet

Belønning Inspirasjon Delt makt 
Relasjon

Kunnskaps-
kilde

Leder Leder Leder Medarb. og 
leder

Grunnlag for 
medarb. 
atferd

Fryktbasert Kalkulert Emosjonelt 
forpliktet på 

visjon

Forpliktelse 
og psyk. 
eierskap

Kilde: Sims og Manz
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Tradisjonelle ledelsesteori:

Kilde: Morten Emil Berg, 2008, kap 3
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Endimensjonal ledelse (kontroll):

Kilde: Morten Emil Berg, 2008, kap 3
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Todimensjonal ledelse  
(kontroll og støtte):

Kilde: Morten Emil Berg, 2004, s. 49
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Ledergitteret (Leadership Grid)
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Kilde: Blake & Mouton (1968)
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Tredimensjonal ledelse  
(kontroll, støtte og situasjonsorientering):

Kilde: Morten Emil Berg, 2008, kap 3
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Situasjonsbestemt ledelse  
(vilje og evne)

Høy Evne Lav                        

H
øy
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Uvillig 
Dyktig 
(K3)

Udyktig 
Uvillig 
(K2)

Dyktig 
Villig 
(K4)

Udyktig 
Villig 
(K1)

Kilde: Hersey og Blanchard, 1988
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Sammenheng mellom 
kompetansenivå og lederstil 

Medarbeiders kompetanse Lederstil                  

liten evne, stor vilje (K1) Instruerende lederstil (S1)                       

liten evne, liten vilje (K2) Overtalende lederstil (S2)                      

stor evne, liten vilje (K3) Deltakende lederstil (S3)                       

stor evne, stor vilje (K4) Delegerende lederstil (S4)                        

Kilde: Hersey og Blanchard, 1988
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18Hersey og Blanchards situasjonsbetingede ledelsesteori

Kilde: Hersey og Blanchard, 1988
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Flerdimensjonal ledelse  
(frihet, støtte, situasjonsorientering og læring):

Kilde: Morten Emil Berg, 2008, kap 3
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Integrerende lederstil

• Transformasjonledelse 
• Selvledelse 
• Verdibasert ledelse 
• Autentisk ledelse 
• Samskapende ledelse 
• Autonomibasert ledelse 
• m.v 
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Transformasjonsledelse

Transformasjonsledelse er når ledere utvider 
og stimulerer sine ansattes interesser gjennom  
bevissthet og målaksept for overordnede mål. 
De ansatte ser utover sine egne interesser til  
beste for gruppen. 
!
Lederen er gjerne karismatisk og 
inspirerende.

Kilde: Bernard M. Bass
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Hjørnesteiner i transformasjonsledelse

Idealisert innflytelse 
Evne til å  
”walk the talk”

Individuell 
oppmerksomhet 

Bryr seg om den  
enkeltes behov og potensiale

 Intellektuell  
 stimulering 

Stimulerer til kreativitet  
og utvikling

!
Inspirerende motivasjon 
Entusiasme  
og inspirasjon 

De 4 I’er
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Selvledelse:  

å lede medarbeidere til å lede seg selv

!
!
”Gi en mann en fisk, og han vil ha mat for en dag. 
Lær mannen å fiske, og han vil ha mat for hele livet.” 
Kilde: Kinesisk ordtak
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Kilde: Manz og Sims
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Organisatoriske hovedprosesser

Tenke 

Handle  

Lære
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Verdibasert ledelse

➢Formulere en visjon og verdier som gir mening til 

organisasjonen. 

➢Institusjonell teori: Kultur for å påvirke meningsdannelse og 

bygge legitimitet 

➢Selznick: Ledelse er å skape felles verdigrunnlag og danne 

en sosial struktur rundt disse.

Kilde: Selznick (1957)
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Autentisk lederskap: 
Lederskap som samsvarer mellom verdier og handlinger.

☺Får medarbeidere til å 
identifisere seg meg visjoner og 
målsettinger. 

☺Gir og har tillit. 
☺Har og bruker positive 

emosjoner. 
☺Har gode jobbholdninger. 
☺Høyt forpliktende 

organisasjonsengasjement

Kilde:Avolio & Gardner, 2005 i Kaufmann 2009, s. 362 
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Selvoppfyllende profetier med 

utgangspunkt i teori X og teori Y
!
Teori X 
Personer er: 
☹ dovne 
☹ ansvarsløse 
☹ søker trygghet 
X-preget ledelse: 
☹ styring 
☹ overvåking 
☹ kontroll 
Medarbeider utvikler: 
☹ interesseløshet 
☹ ansvarsløshet 
☹ apati

!
Teori Y 
Personer er: 
☺ motiverte 
☺ ansvarlige 
☺ søker utfordringer 
Y-preget ledelse: 
☺ delegering 
☺ tillit 
☺ ansvar 
Medarbeider utvikler: 
☺ engasjement 
☺ initiativ 
☺ ansvarsfullhet

Selvopp- 
fyllende 
profetier

Kilde: McGregor, 1960
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Forskning av ledertrekk og kj.tegn
Stogdill 
(1948)

Mann 
(1959)

Stogdill 
(1974)

Lord, m.fl. 
(1986)

Locke, m.fl 
(1991)

Intelligens Intelligens Ytelse Intelligens Handlekraft

Årvårkenhet Maskulinitet Utholdenhet Maskulinitet Motivasjon

Innsikt Tilpasning Innsikt Dominans Integritet

Ansvarsfulhet Dominans Initiativ Tillit

Initiativ Utadvendthet Selvtillit Kognitiv evne

Utholdenhet Konservatisme Ansv.fullhet Fagkunnskap

Selvtillit Samarb.vilje

Omgj.lighet Tolleranse 
Innflytelse 
Omgj.lighet
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32Kjennetegn ved dyktige ledere

1. Den dyktige leder er følelsesmessig stabil  
2. Hun er utadvendt  
3. Hun er åpen for nye erfaringer  
4. Hun er omgjengelig  
5. Den dyktige leder er i noen grad planmessig  
6. Hun er akkurat passe selvsikker. For mye selvsikkerhet 

gjør det vanskelig å skape gode relasjoner til 
medarbeidere. For lite selvsikkerhet er ikke 
tillitvekkende. 

Kilde: Øyvind Martinsen 2007
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33Forts. kjennetegn ved dyktige ledere

7. Hun er intelligent. Hun lærer fort, er god til å resonnere 
og har velutviklet evne til å løse problemer.  

8. Hun utvikler VISJON,og bruker dette aktivt som 
styringsmiddel  

9. Hun utvikler gode relasjoner til medarbeiderne i forhold 
til deres respektive roller  

10. Hun utvikler både seg selv og sine medarbeidere  
11. Den dyktige leder er i noen grad opptatt av mål og 

resultater

Kilde: Øyvind Martinsen 2007
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Takk for oppmerksomheten  
 


