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Hvordan være en god leder i et idrettslag



Tema 

• Hva er god ledelse

• Hvordan skape et godt arbeidsmiljø og få frivillige til å bidra  



Ledelse?



Hva er ledelse 

Ledelse handler om å skap resultater gjennom andre

For å lede må du knytte bånd til dine ansatte 
Du må ville være med å forme fremtidas svømmeklubb og ta ansvar. 

www.moment.consulting



Tenk på lederne du har hatt opp gjennom årene. Har du hatt en leder som 
fikk stor betydning for deg og som du oppfattet som god?

Hva kjennetegnet den lederen? 

www.moment.consulting



www.moment.consulting



Oppsummering av 100 år + forskning på effektiv ledelse: 
Transformasjonsledelse:

www.moment.consulting
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Være rollemodell

I den grad leder oppfører seg på 
beundringsverdige eller karismatiske 

måter som gjør at medarbeidere 
identifiserer seg positivt med dem

Inspirere

Beskriver leders evne til å formulere en 
visjon som appellerer til, og inspirer 

de ansatte

Utfordre

I den grad leder utfordrer gjeldende 
oppfatninger, våger å ta risiko, og 

oppmuntrer medarbeidere til 
nytenkning

Støtte

Beskriver lederes evne til å bygge 
relasjoner; å være oppmerksomme på 

medarbeideres behov, coache og 
være mentor, og ikke minst lytte til de 

ansatte

Bass, 1985; Avolio & Bass, 1995; Glasø & Thompson, 2013



Transformasjonsledelse

Fire påvirkningsstrategier:

www.moment.consulting
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Fra leders perspektiv:
Fra medarbeiderens 

perspektiv:

1. Være 

rollemodell
«Walk the talk» «Jeg har respekt for henne»

2. Inspirere
Inspirere, gi retning, skape 

mening

«jeg føler meg som del av noe 

større»

3. Utfordre
Å utfordre medarbeidere

Tørre å tenke nytt

«Jeg utvikler meg»

«Virksomheten vår utvikler 

seg»

4. Støtte Se medarbeidere. Støtte «Jeg føler meg sett»



• Det gir medarbeidere en positiv opplevelse på jobb
• Motiverer til innsats og ytelse
• Medarbeiderne identifiserer seg med mål og verdier
• Medarbeiderne opplever rettferdighet

Hvorfor virker det?

Det skaper sterkere sosiale relasjoner 
Det aller viktigste bindeleddet mellom transformasjonsledelse og gode 

resultater



• Relasjonsorientert arbeid

Kommunisere, støtte, vise omtanke, belønne, motivere, følge 
opp ansatte, utvikle, veilede osv.

• Oppgaveorientert arbeid

Planlegge, evaluere, organisere, fatte beslutninger, prioritere, 
delegere, følge opp prosesser osv.

• Endringsorientert arbeid

Identifisere endringsbehov, inspirere, skape endringslyst og 
vilje, være visjonær osv.

Hva du gjør

Fokus på 
oppgaver

Fokus på 
relasjoner

Fokus på 
endring

Martinsen, Ø. L. (2018). A three factor development oriented leadership inventory and its validity; Bang, H. 



Ledelse er balansekunst
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Relasjons-fokus

Oppgave- og 
endringsfokus



Drøft 3 og 3 

Hvor er jeg som leder sterkest (hva faller meg naturlig) og hva trenger jeg å ha mer 
fokus på i mitt lederskap: 

Relasjonsorientering

Kommunisere, støtte, vise omtanke, belønne, motivere, følge opp ansatte, forebygge konflikter, 
utvikle, veilede

Oppgaveorientering

Planlegge, evaluere, organisere, fatte beslutninger, prioritere, delegere, følge opp prosesser, 
kvalitetssikre, klargjøre mål og forventninger

Endringsorientering

Identifisere endringsbehov, inspirere, skape endringslyst og vilje, tilrettelegge for nytenkning, være 
visjonær.

Ref. Øyvind Martinsen
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Hvordan kan du som leder bidra til å skape et godt 
arbeidsmiljø og få frivillige til å bidra



Gode 
baneforhold

• Rolleklarhet og klare 

ansvarsområder

• Klare forventinger og grensesnitt

• Gode arbeidsprosesser og 

strukturer

• Arenaer og rammer for 

samhandling

• Tilgjengelighet og kompetanse

• Faglige og sosiale møteplasser





www.moment.consulting
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Godt samspill

• «Vi-følelse»
• «Å bli sett» - aksept
• Psykologisk trygghet og ytringsrom
• God tilbakemeldingskultur
• Kultur for refleksjon og korreksjon
• Inkluderende og aksepterende 

lederkultur
• God omgangstone



Drøftingsoppgave

Hvilke gode grep har du gjort som leder for å 
skape et godt arbeidsmiljø og fått frivillige til 
å bidra?



Kontaktinformasjon

www.moment.consulting

Anja Berge Gjellestad
Anja@moment.consulting
M 988 61 368

Moment organisasjon og ledelse as
Oscars gate 30
0352 OSLO

www.moment.consulting
facebook.com/moment.consulting
linkedin.com/company/2485266/


