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Ledelsesbegrep

Ledelse handler om noe vi gjør – ikke bare om den tradisjonelle 
begrensningen til personalansvar og titler. 

Ledere tar ansvar og er oppriktig interessert i menneskene rundt seg. De 
skaper resultater ved å spille andre gode. De lytter, lærer og deler. De er 
beslutningsdyktige, tydelige og ærlige. De motiverer til innsats for felles mål. 
Gode ledere er rollemodeller for andre. 



Verdier 

Tydelig
Inkluderende
Troverdig



Misjon

Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere i norsk 
arbeidsliv. Vi tilbyr trygghet, lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers 
av bransjer og på alle nivå.



Visjon

Vi bygger gode ledere 



Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere i norsk arbeidsliv. I mer enn 100 år har Lederne støttet 
medlemmene våre når de trenger det. Det skal vi fortsette med. 

Vår visjon er å bygge gode ledere. 

Synet på ledelse endrer seg i takt med endringene i arbeidslivet. Ledelse handler om noe vi gjør – ikke bare om den 
tradisjonelle begrensningen til personalansvar og titler. 

Gode ledere tar ansvar og er oppriktig interessert i menneskene rundt seg. De skaper resultater ved å spille andre 
gode. De lytter, lærer og deler. De er beslutningsdyktige, tydelige og ærlige. De motiverer til innsats for felles mål. 
Gode ledere er rollemodeller for andre. 

God ledelse skaper verdier for Norge og trivsel på små og store arbeidsplasser. Med gode ledere får vi færre konflikter.
Gode ledere bygger et bedre samfunn.

Lederne tilbyr lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå. Lederne skal bygge bro og 
fremme lederes interesser i arbeidslivet. Sammen skal vi bidra til mangfold og skape rammer for god ledelse. 

Vi skal være tydelige, inkluderende og troverdige - egenskaper vi ønsker av ledere på arbeidsplassen. 

Lederne – vi bygger gode ledere

Strategisk historie

Dette er Lederne


