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Del 1: Det store framtidsbildet

• Hva er arbeidsgiverpolitikk – og
hvorfor er det viktig?

• Arbeidsgiverpolitikken gir
grunnlag for omstilling

• Bidra til å utvikle et bærekraftig
samfunn

• Verdier som gode spilleregler



Del 2:  Attraktive arbeidsgivere tar grep



Å våge

• Ledere og medarbeidere må våge 
seg inn på ukjente sport, bryte 
etablerte mønstre og utfordre 
det bestående



Å Lære

• Økt omløpshastighet på 
kompetanse

• Læring på arbeidsplassen

• Samhandling med andre gir 
læring





Å Mobilisere

• Å mobilisere til felles innsats og 
samhandle på tvers av 
tradisjonelle skillelinjer



Å samhandle

• Fells hensikt

• Felles spilleregler

• Felles ressurser



Hvordan bli bedre på samhandling…

Fokuser på det som fører dere sammen: Felles mål, verdier og 
ressurser

Styr etter enkle regler (ikke en rigid struktur)

Gjør åpenhet til standard (og hemmelighold til unntak)

Prøv nå! Samhandling utvikles mens man gjør det

§

Kilde: Vegard Kolbjørnsrud, førsteamanuensis, Institutt for strategi og entreprenørskap, BI



Å Lede

• Krysspress

• Komplekst

• Usikkerhet

• Tillit

• Prioritering



MENTALE MODELLER AF LEDELSESRUM – DER ALLE ER I SPIL…… 

Ledelse op ad: 

Hjælpe og være til rådighed, autorisere og give opbakning: mod og medspil. Give aktivt 

følgeskab, byde sig til. Tage imod og løse opgaver. Aktivt søge vertikal alignment fra 

det politiske niveau og hele vejen ned i organisationen – fælles kurs 

Ledelse til siden:

Aktivt  samarbejde på tværs –

tværgående koordinering. Sikre 

vilkår for godt samspil på tværs af 

organisationen – gensidig hjælp og 

støtte, undgåelse af suboptimering

Ledelse ned ad:

I forhold til egne medarbejdere. Ansvar for medarbejdere og opgaver. Sikre 

motivation, fremdrift, kvalitet i produkter/services og arbejdsliv…

Selv ledelse: Fokus på og 

arbejde med egne personlige 

styrker og udviklingsområder i 

forhold til ledelse.

Ledelse udadtil:

Udenfor eget område, udenfor egen organisation -

repræsentanten for egen organisation: profil og 

image. 

I forhold til medier/borgere/brugere: Sikre 

samarbejde, samskabelse,

Kilde:  Hanne Dorthe Sørensen, DK



Se mer på KS.no » Nyskapende arbeidsgivere» Å lede

Mestringsorientert 

ledelse



Mestringsorientert ledelse

Lederatferd med vekt på læring, utvikling og motivasjon ut fra medarbeiderens 
individuelle forutsetninger. 

Mestringsledelse er en forutsetning for et godt mestringsklima, og er et integrert 
atferdsmønster .

• Mestringsorienterte ledere gir: 

1.Retning – hvor skal vi (mål og rolleavklaring) 

2.Mening – hvorfor skal vi dit (motivasjon) 

3.Individuell oppmerksomhet 

Linda Lai,  Handelshøgskolen BI, 2015



En mestringsorientert leder:

– Gir autonomi og tillit 
– Gir konkrete og nyttige 

tilbakemeldinger
– Stiller krav
– Tydelige forventninger   
– Gir anerkjennelse 
– Bruker et inspirerende, positivt 

språk. 
– Støtte til å forbedre ytelse
– Inspirere og motivere

10-FAKTOR
Håndbok for planlegging, gjennomføring og oppfølging av KS medarbeiderundersøkelse. Illustrasjon Pia Olsen

Mestringsorientert ledelse



Mestringsklima

• Mer effektive læringsstrategier og mer kreative løsninger

• Positive holdninger og høyere grad av selvopplevd kompetanse

• Større grad av oppgaveutholdenhet og innsats og derigjennom bedre prestasjoner

• Mer indre motivasjon, glede, velvære og tilfredshet

• Høyere grad av autonomi og tilhørighet

• Færre prestasjonsrelaterte bekymringer og valg av mer utfordrende oppgaver

Professor  Anders Dysvik og Arne Carlsen, BI. 2017

Illustrasjon Pia Olsen



Hva gjør du for å skape en kultur for
åpenhet, nysgjerrighet, fleksibilitet og læring?


