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HVA ER 
EGENTLIG 
LEDERSKAP

• Å være et forbilde
• Å gå foran å vise vei
• Å sette standarder for holdninger og atferd
• Å sette mål
• Å frigjøre
• Å støtte
• Å kontrollere og korrigere
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LEDERSKAP
Tillit, autoritet, makt og etikk

TREKK
Personligheter og kapasiteter

Hvem lederne er

ATFERD
Lederhåndverket
Hva lederne gjør

LEDERSKAPSMODELLEN 

BRANSJEKOMPETANSE
Forståelse for kjerne-
elementene 

• Mål
• Regler
• Verdier



HVA HAR LEDERENS ETISKE 
KOMPETANSE Å SI FOR 

ANSATTE
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ANSATTES OPPFATNINGER (1723)
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Ledernes etiske 
kompetanse:
• Etikk
• Verdier
• Etisk refleksjon

(Gj.snitt: 3,64)

Opplevelse av å få gjort jobben

Opplevelse av jobben som 
stressende

Opplevelse av å strekke til

Opplevelse av trivsel

Opplevelse av at arbeidet gir 
bedre livskvalitet for brukerne

Opplevelse av selvutvikling

Neg.



HVA HAR LEDERNES ETISKE KOMPETANSE Å 
SI FOR UTØVELSEN AV LEDERSKAP?
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Ledernes etiske 
kompetanse:
• Etikk
• Verdier
• Etisk refleksjon

(Gj.snitt: 3,64)

Min leder er tydelig og 
tilstedeværende

ANSATTES OPPFATNINGER (1723) 

Min leder er et forbilde

Min leder tar opp etiske spørsmål 
i medarbeidersamtaler

Min leder prater uformelt om 
etikk og verdier

Min leder har tid til meg og 
mine utfordringer

Min leder inviterer meg med i 
beslutningsprosessene
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VERDIBASERT LEDELSE
• Verdier er uttrykk for overbevisninger om hva som er rett og galt, viktig og uviktig: 

Ærlighet, åpenhet, ordentlighet, rettferdighet, likhet, trygghet, kynisme, grådighet og 
egoisme

• Å lede gjennom verdier innebærer 
- å sette standarder for holdninger og atferd gjennom verdier
- å være et forbilde i ord og handling – «pastoralt lederskap»
- at ledelsesfokus er flyttet fra et konkret til et emosjonelt nivå

• Fordeler ved verdibasert ledelse
- status og innflytelse
- kan lede uten å være spesialist
- kontroll over organisasjonen
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FOREDRAGETS KILDER
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