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DE KRITISKE SANNHETENE

• Produksjon og konsum foregår samtidig 

• Kundegrensesnittet gjennomskjærer hele organisasjonen 

• Periferidelen av produktet kan være like kritisk for opplevelsen av kvalitet 
som kjernedelen  

• Kultur og arbeidsmiljø er kritiske faktorer

• Kopling mellom personalpolitikk og markedsstrategi 

• Stor følsomhet overfor kvaliteten på lederskapet 



LEDERSKAPETS OMFANG I REISELIVSORGANISASJONER

• Å Lede kundene

• Å Lede medarbeiderne

• Å Lede omgivelsene



DE KRITISKE LEDERVERKTØYENE

•Mål

•Verdier
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MÅL

1. DELMÅL (VIRKEMIDLER): Hvordan vi skal gå frem for å kunne levere tjenester. Hvilke 
strategier og metoder vi skal anvende. 

2. LEVERANSEMÅL/PROSJEKTMÅL: Hva vi konkret skal levere av tjenester.

3. FORMÅL/EFFEKTMÅL: Hvorfor vi leverer tjenestene. Hva som skal oppnås med 
tjenestene. Hvilke behov vi skal tilfredsstille. 



VERDIER
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• En bevisst eller følelsesmessig orientering som styrer personers, gruppers 

og organisasjoners holdninger og handlinger

• Hva vi tror på – hva som er rett og galt, godt og dårlig, effektivt og ineffektivt

• Normative ”forskrifter” som erstatter eller kompletterer lover, regler og 

kvalitetssystemer
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• Ærlighet

• Nøyaktighet

• Grådighet

• Kynisme

• Omtanke

• Samhold

• Egoisme

• Måtehold

• Altruisme

EKSEMPLER PÅ VERDIER

• Respekt

• Ansvar

• Mot

• Lojalitet

• Åpenhet

• Lukkethet

• Ordentlighet

• Stødighet

• Ydmykhet
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VERDIBASERT LEDELSE

• Overordnet form for styring av organisasjoner 

• Anvendes når holdninger og atferd er viktig

• Ledelsesfokus er flyttet fra et konkret til et emosjonelt nivå

• Lederen inntar rollen som misjonær og forbilde

• Søker både frihet og kontroll 

• Makt og tillit er kritiske faktorer



TRE TYPER MAKT

• Tvangsmakt: Kontroll over virkemidler som kan tvinge ansatte til å gjøre 
ting de helst ikke vil

• Belønningsmakt/kalkulert makt: Kontroll over og bruk av goder som 
ansatte ønsker tilgang til

• Normativ makt: Kontroll over oppfatninger, motiver og prioriteringer –
verdier

- Ekspertmakt
- Referansemakt
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TILLIT

• Institusjonell tillit: Ansatte opplever trygghet og forutsigbarhet i 
jobben 

• Kalkylebasert tillit: Ansatte opplever at det er en rimelig balanse 
mellom det de gir og det de får

• Relasjonell tillit: Gjensidig lojalitet, sosial støtte, intimitet, sårbarhet, 
vilje til å være avhengig av andre

Rudi Kirkhaug



KILDER:

Rudi Kirkhaug

Kirkhaug, R. (2013/2018). Verdibasert ledelse. Oslo: Universitetsforlaget

Kirkhaug, R. (2015). Lederskap – person og funksjon. Oslo: Universitetsforlaget.

Kirkhaug, R. (2017). Endring, organisasjonsutvikling og læring. Oslo: Universitetsforlaget

Kirkhaug, R. (2017). Lederskapsskjønn. I O.J. Andersen, T. Moldenæs & H. Torsteinsen, 
Ledelse og  skjønnsutøvelse (33-52). Bergen: Fagbokforlaget

Normann, R. (2000). Service Management. Oslo: Cappelen Akademisk


