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Offentlig sektor i endring

Offentlige sektor

Hierarki Nettverk

Marked Klan

Endringstrekk
• Kopiering av privatsektor – mer marked
• Desentralisering og autonomisering – mer nettverk
• Større krav til den enkelte medarbeider – mer individualisering
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Tradisjonell styring
• Hierarki – politikk/byråkrati
• Klan - profesjon



Hva er verdibasert ledelse?
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Ledelse utøves gjennom et sett med 
sentrale verdier

Ledelsesteoriene har ulikt fokus:
• Organisasjonens verdier
• Samfunnets etiske verdier
• Den autentiske leder

Enkel definisjon



Hvilke verdier omgir oss?
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I samfunnet
Rettferdighet, legalitet, integritet, ytringsfrihet

I profesjonen 
Altruisme, autonomi, verdighet, sosial rettferdighet

I organisasjonen 
Åpenhet, nøyaktighet, produktivitet, respekt

Eksempel på ulike verdier



Hva kjennetegner en verdi?

5

Verdiene har tre viktige dimensjoner:

En kognitiv dimensjon – vi kan sette ord på dem
En følelsesmessig dimensjon – de ”berører” oss
En motivasjonell dimensjon – de påvirker vår atferd

Verdiene kan være:
• svake/sterke
• Aktive/latente



Verdienes funksjon
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Ekstern funksjon
Danner grunnlag for organisasjonens omdømme og 
legitimitet i samfunnet

Intern funksjon
Gjennom organisasjonskulturen danner verdiene grunnlaget
for en sosial kontroll – og selvkontroll i organisasjonen. De utfyller 
derved den formelle kontroll/styring som iverksettes av ledelsen



Verdienes organisering

Verdiene er organisert i klynger
• Profesjonsklynge
• Byråkratiklynge
• Økonomiklynge

• Sterkt integrerte verdier i hver klynge
• Løs kobling mellom klyngene
• Én dominerende verdi i hver klynge
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Hva påvirker verdiene?

Makt og 
interessenter

LedelseKulturer

Strukturer
Teknologier

Verdier



Verdibaserte ledere

Fokus på lederen
• Autentisk ledelse
• Etisk ledelse
• Transformasjonsledelse

• Idealisert innflytelse
• Inspirerende motivasjon
• Individuell omtanke
• Intellektuell stimulering
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Verdibasert ledelse

Fokus på lederatferden
Ledelse er et målformulerende, problemløsende og
språkskapende samspill

Alle medarbeidere utøver ledelse –
i større eller mindre grad.

Ledelsesprosessen må være forankret i organisasjonens
verdier og rettet mot nødvendig verdiutvikling

Verdibasert ledelse
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Verdibaserte organisasjoner

11



Endringsledelse

Endrings-
kraft

Endrings-
strategier

Endrings-
evne

Endrings-
press
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Internt

Eksternt



Strategier for verdiutvikling

Høy kompleksitet – konflikter - dilemmaer

Makt og
interessenter

Verdiutvikling 
i ledelsenKultur

Strukturer
Teknologier

Utvikling av «verdiplattform»

Utvikling av organisasjonskultur

Utvikling av verdibasert struktur
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Bevisst
inkompetanse

Ubevisst
inkompetanse

Ubevisst
kompetanse

Bevisst
kompetanse

1. Opptining

2. Forandring

3. Konsolidering

Endring organisasjonskultur

Fokus på atferd i stedet for verdier



Hvordan komme videre?
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1. Må ha kunnskap om egne og organisasjonens verdier
2. Må koble lederatferd mot verdier
3. Må justere atferd som bryter med verdiene
4. Kontinuerlig dialog og refleksjon

Det finnes ingen snarveier for utvikling av sterkere 
verdibasert ledelse i organisasjonen.



Profesjonskontekst

Samfunnskontekst

Kulturer Ledelse

Interessenter

VBL – et integrert perspektiv

VBL
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Strukturer


