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LEDELSE



Ledelse handler om å påvirke en 
gruppe mennesker til å oppnå 

organisasjonens målsetning



Frenologi







Hovedfunn fra Judge mfl. (2002) metaanalyse av forholdet 
mellom femfaktormodellen for personlighet og ledelse.

Hva kjennetegner 
lederes personlighet?



Kvinnelige ledere i offentlig sektor synes å ha best 
forutsetninger for effektiv ledelse

Martinsen & Glasø, 2013



Lederatferd
Oppgaver- relasjoner 

og endring i en gitt kontekst

De 3 f’ene





Bass and Avolio (1994)
State of the art



De fire I’ene i Transformasjonsledelse
• Inspirerende motivasjon

• Å kommunisere en visjon
• Idealisert innflytelse

• rollemodell
• Individuelle støtte

• Empati og emosjonell intelligens
• Intellektuell stimulering

• Målsettingsarbeid og superledelse



Piccolo, R. F., & Colquitt, J. A. (2006). Transformational leadership and job behaviors: The mediating role 
of core job characteristics. Academy of Management Journal, 49(2), 327-340. 

Transformasjonsledelse og jobbdesign



Kjønnsforskjeller i lederstil
Eagly, et al (2003) 45 studier

Leadership in Organizations



Leadership in Organizations

Norske lederes utøvelse av transformasjonsledelse
på ulike ledernivåer (skala 1–5).

Rønning, Haukedal, Glasø 
& Matthiesen, 2013



Effektiv ledelse er som politikk!

Få aksept for
virkelighetsbeskrivelse 

og strategi



Arbeidskompetanse- og villighet 
hos medarbeidere

+ - + +
- - - +

KAN

VIL

Plasser de fire I’ene i transformasjonsledelse 
i figuren som hensiktsmessig(e) lederstil(er)

Inspirerende motivasjon
Å kommunisere en visjon

Idealisert innflytelse
Rollemodell, walk the talk

Individuell støtte
Empati og emosjonell 
intelligens

Intellektuell stimulering
Målsettingsarbeid, utfordringer 
og superledelse

I’ene i Transformasjonsledelse



Dine ansatte kan bli det 
du tror de kan bli!

Eden, D. (1992). Leadership and expectations: Pygmalion effects and other self-fulfilling 
prophecies in organizations. The Leadership Quarterly, 3(4), 271-305. 

Pygmalion
Self – efficacy
Locus of control
Growth mindset



Piccolo, R. F., & Colquitt, J. A. (2006). Transformational leadership and job behaviors: The mediating role 
of core job characteristics. Academy of Management Journal, 49(2), 327-340. 

Transformasjonsledelse og jobbdesign



JOBB-
KARAKTERISTIKA

PSYKOLOGISKE
TILSTANDER

RESULTAT

• Variasjon i ferdigheter
• Oppgaveidentitet
• Oppgavebetydning

• Autonomi

• Tilbakemelding

Opplevd
meningsfullhet

Opplevd ansvar

Kunnskap

• Indre motivasjon

• Prestasjon

• Jobbtilfredshet

• Fravær og gjennom-
trekk

Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1976). Motivation through the design of work: Test of a theory. Organizational 
Behavior and Human Performance, 16, 250-279. doi: 10.1016/0030-5073(76)90016-7 

Jobbkarakteristika - modellen



Jobbkarakteristika-modellen

Meta-analyse (N=219,625) viser at medarbeidere som opplever 
høyere grad av jobbautonomi, tilbakemeldinger, oppgave-
betydning, oppgaveidentitet og variasjon i ferdigheter er:

mer tilfredse med jobben, ledelsen, kolleger, kompensasjon,  
muligheter for avansement, vekst og utvikling, samt at de har 
høyere organisasjonsforpliktelse, jobbinvolvering og indre 
motivasjon

Medarbeidere som opplever høy grad av jobbautonomi leverer i 
tillegg bedre arbeidsprestasjoner, har mindre stress, angst, 
utbrenthet, rollekonflikt, rolletvetydighet og fravær

Humphrey, S. E., Nahrgang, J. D., & Morgeson, F. P. (2007). Integrating motivational, social and contextual work design 
features: A meta-analytic summary and theoretical extension of the work design literature. 

Journal of Applied Psychology, 92(5), 1332-1356. doi: 10.1037/0021-9010.92.5.1332 



Autonomi 
Ha frihet til å velge hvordan man gjør jobben sin, 

- til dels når og hvordan

Empowerment
Utstrakt delegering av myndighet og ansvar til 

medarbeiderne. Oppmuntre de ansatte til å forfølge 
egne initiativ og å sette egne mål. 



Situasjonsbestemt  ledelse

Oppgaveorientert

Laissez faire ledelse

Pesudo-transformasjonsledelse

Tyrannisk  ledelse
Delt ledelse

Unntaksledelse
Farlig ledelse

Team ledelse

Etisk ledelse

Kriseledelse

Operativ ledelse

Autoritær ledelse

Destruktiv ledelse

Transformasjonsledelse

LMX-ledelse
Relasjonsledelse

Støttende ledelse

Superledelse

Utviklingsorientert ledelse

Autentisk ledelse

Myndiggjørende ledelse

Tillitsbasert ledelse

Transaksjonsledelse

Emosjonell ledelse

Selvledelse
9.9-ledelse

9.1-ledelse

1.1-ledelse

1.9-ledelse

Endringsorientert ledelseTyvaktig ledelse

Det er innover du må gå

Selvutvikling

Kjenn deg selv



Selvledelse
• Menneskesyn 

• Teory Y

• Moderne arbeidsliv
• Kunnskapsbedrifter og kunnskapsmedarbeidere

• Aktør-perspektiv 
• Ta styringen, vekst og utvikling, verktøykasse

• Psykologiske teorier



Strategier for å fremme 
prestasjoner og livskvalitet

• Atferds strategier  
• Høyne selvbestemmelse og egenkontroll

• Selvobservasjon, målsetting, trening og fokusering

• Naturlig belønnende Strategier   
• Øke indre motivasjon

• Bygge inn positive elementer i arbeidsoppgaven som forsterker indre motivasjon og 
selvbestemmelse

• Kognitive strategier    
• Skape positive tankemønstre

• Oppfatninger og antagelser, Selvsnakk, visualisering, mulighetstenkning



Meta-studie - 30 års forskning på 
selvledelse Stewart, Courtright & Manz, 2011; JOM

• Økt mestringstro og jobbtrivsel, høynet kvalitet og 
produktivitet samt karrieresuksess

• Redusert stress, angst og fravær

• Behov for mer forskning på kontekstuelle faktorer, om 
selvledelse på team-nivå og på sammenhengen mellom 
selvledelse og ekstern ledelse 



Superledelse og selvledelse

”Å lede medarbeiderne til 
å lede seg selv”

Lederne reduserer egen innflytelse, makt og kontroll 
mens medarbeiderne får frihet til å ta egne avgjørelser, 

forutsatt at avtalte resultater oppnås.



• Leder definerer målene
• Leder styrer hvordan 
medarbeideren utfører 
arbeidet og sørger for tett  
oppfølging

• Leder motiverer og belønner  
medarbeider

• Kritikk fra leder dersom 
medarbeider ikke når målene

• Leder ordner opp

Selvledelse
• Medarbeider setter målene
• Medarbeider styrer seg selv i  
utførelsen av arbeidet

• Medarbeider motiverer og  
belønner seg selv

• Medarbeider kvalitetssikrer-
og korrigerer eget arbeid

• Problemløsing uten leders 
innblanding

Tradisjonell ledelse 



Å bli en superleder og rollemodell
Selv

Observasjon

Eisenhower
matrisen

Prioriteringer
Conveys’ 

kontrollsirkler

Lystbetonte 
oppgaver

Må-gjøre 
oppgaver

Tidsbruk 
Effektivitet

Mestringstro

Hva vil du bli 
husket som?

Mindset

Målsetting 
og tiltak

4 sfærer
Balanse/
ubalanse

Bygge inn 
belønning

Selvsnakk
Positivt og 
negativt

Tidsplan

Påfyll

Trening

Tidstyver

Delegering
Visualisering

Gjøre mer

Gjøre 
mindre

Gjøre 
annerledes

Slutte med

Motkrefter

Hindringer

Verdier

Behov

Koble selvledelse med 
transformasjonsledelse 



Bli selv-
leder og 

rollemodell

Medarbeider
selvlederskap

Fremme 
selvledelseskultur

Fremme 
selvledelse i 

teamet

Belønning og
konstruktiv

tilbakemelding

Trening og fokusering
Positiv tenkning

Fastsetting av mål og 
behovsspesifikasjon

Etablere felles 
forståelse for mål, 
verdier og strategi

Oppmuntring Guidet deltakelse

Kartlegging/
Selv-observasjon

Avklare forventning 
om verdiskaping og 

oppfølging



Hva er den beste formen
for ledelse?

Ledelsesforskningen anbefaler en
person- og situasjonstilpasset tilnærming 

som bygger på
transformasjonsledelse og selvledelse

Thomas W. H. Ng: Transformational leadership and performance outcomes: 
Analyses of multiple mediation pathways. The Leadership Quarterly, 28 (2017) 385-417..

Stewart, G. L., et al. (2011). Self-Leadership: A Multilevel Review. Journal of Management 37(1): 185-222.
Gottfredson, R og H. Aguinis, H (2016). Leadership behaviors and follower performance: 

Deductive and inductive examination of theoretical rationales and underlying mechanisms.
Journal of Organizational Behavior, 2016, DOI: 10.1002/ job.2152

Thompson, G., & Glasø, L. (2015). Situational leadership theory: A test from three perspectives, 
Leadership & Organizational Development Journal, 36(5), 527-544

Thompson, G., & Glasø, L. (2018). Situational leadership theory: A test from a leader-follower congruence approach. 
Leadership & Organizational Development Journal,
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