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Internasjonalt anerkjent ekspertise

• Eksperter i måling og utvikling av 
tillitsbasert ledelse

• Global standard for anerkjennelse og 
sertifisering av tillitsbasert ledelse og 
organisasjonskultur

• Verdens mest anvendte 
medarbeiderundersøkelse

• Over 25 år med forskning, analyse og 
rådgiving

• Global tilstedeværelse

Great Place to Work



Great Place to Work



Et perspektivskifte på gang

Mennesker som kostnad Mennesker som ressurs
Mennesker som 

konkurransefortrinn 



Mennesker som 
kostnad

Mennesker som 
ressurs

Mennesker som 
konkurransefortrinn 

Refleksjon: Hvor er vi?



Det sentrale spørsmålet

• Hvordan utvikle virksomheter og ledelse 
som gir medarbeiderne opplevelse av 

• - Mening

• - Mestring

• - Autonomi/spillerom

• … og som leder til  engasjement, gode   
prestasjoner og opplevelser for 
mennesker som møter organisasjonen ?

Nøkkelen er Tillit 



Tillit? 

Hva betyr tillit for oss? 



TILLIT = TILLIT  

✓ Gjensidig 

• Gjensidige forventninger 

• Gjensidige forpliktelser 

✓Utvikler seg gjennom relasjoner

Bygger på grunnforutsetning om at 

mennesker ønsker å gjøre en god jobb 



>>

Tillitsbasert kultur 

Kvaliteten i 

fundamentale 

relasjoner

Hva er tillitsbasert ledelse?



>>

Tillitsbasert ledelse 

Kan måles og 

utvikles

Hva er tillitsbasert ledelse?



>>

Prof. Bård Kuvås

•Å ta sjansen på å stole på sine 

medarbeideres kompetanse og motivasjon

•Kommer til uttrykk først når medarbeiderne 

opplever høye nivåer av jobbautonomi

•Er avhengig av styrings-, rapporterings- og 

kontrollsystemer

Hva er Tillitsbasert ledelse ?



>>

Hva er mest effektivt?

Hva er Tillitsbasert ledelse?

For hvilket alternativ er tillit viktigst?

I rundkjøringer er ansvaret plassert hos 

bilistene slik at de må oppføre seg 

ansvarlig.

Poenget er at tillit fører til ansvarlighet.
Kilde: Bjarte Bogsnes



«Ledelsen har en klar oppfatning av hvor 
virksomheten skal og hvordan vi skal 

komme dit»

«Ledelsen informerer meg om viktige 
saker og endringer»

«Ledelsens handlinger samsvarer med 
hva den sier» 

85%
Norges Beste 

Arbeidsplasser

55%
Gjennomsnittlig 

norsk bedrift

82%
Norges Beste 

Arbeidsplasser

52%
Gjennomsnittlig 

norsk bedrift

56%
Gjennomsnittlig 

norsk bedrift

84%
Norges Beste 

Arbeidsplasser

«De beste» sammenlignet med snitt Norge 

Tydelig retning 



«Ledelsen viser oppriktig interesse for 
meg som person, ikke bare som ansatt»

«Ledelsen viser at den setter pris på godt 
arbeid og ekstra innsats»

«Ledelsen involverer medarbeiderne i 
beslutninger som påvirker arbeidet eller 

arbeidsmiljøet deres 

80%
Norges Beste 

Arbeidsplasser

50%
Gjennomsnittlig 

norsk bedrift

81%
Norges Beste 

Arbeidsplasser

57%
Gjennomsnittlig 

norsk bedrift

75%
Norges Beste 

Arbeidsplasser

51%
Gjennomsnittlig 

norsk bedrift

«De beste» sammenlignet med snitt Norge 

Å bli sett og hørt



«Ledelsen stoler på at medarbeiderne 
utfører arbeidet godt uten å se dem over 

skulderen»

«Medarbeidere her får tildelt mye ansvar»

90%
Norges Beste 

Arbeidsplasser

77%
Gjennomsnittlig 

norsk bedrift

88%
Norges Beste 

Arbeidsplasser

75%
Gjennomsnittlig 

norsk bedrift

Autonomi

«De beste» sammenlignet med snitt Norge 



Tillitsledelse gir bedre resultater

Hva er tillitsbasert ledelse?Hva er tillitsbasert ledelse?
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TILLIT

Se bl.a:

• Pfeffer, J., O´Reilly, C.A. (2000). Hidden Value: How Great Companies Achieve Extraordinary Results with Ordinary People 

• Pfeffer, J (2018) Dying for a Paycheck: How Modern Management Harms Employee Health and Company Performance--and What We Can

Do About It

• Edmans, A., (2016). 28 Years of Stock Market Data Shows a Link Between Employee Satisfaction and Firm Value

• Kuvaas, B., Dysvik, A. (2012). Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser

Hvorfor tillitsbasert ledelse

INNOVASJON & 
RISIKOVILLIGHET

https://fr.dreamstime.com/photo-stock-le-vent-de-compas-s-est-lev%C3%A9-image27876200


Hvorfor tillitsbasert ledelse?

Halvert 

sykefravær 

Snitt Norge: SSB tall: alle, egen -og legemeldt

Tillitsledelse gir bedre resultater



Hvorfor virker tillitsbasert ledelse?

Hva er tillitsbasert ledelse?Hva er tillitsbasert ledelse?

Bård Kuvaas

Professor Organisasjonspsykologi

Handelshøyskolen BI

Institutt for ledelse og organisasjon

” TILLIT er mer effektivt enn intensiv 

styring og kontroll. Ledere som gir tillit får 

mer motiverte medarbeidere. De blir 

mindre stressa, mer produktive og har et 

lavere sykefravær enn andre. Mye handler 

om å bli involvert i oppgaver og 

utfordringer i jobben.

Når vi tar denne sjansen, for det er klart 

det er usikkerhet med i bildet, opplever 

medarbeiderne tillit og jobbautonomi.

TILLIT er et konkurransefortrinn”



• Hva er tillitsbasert ledelse for  oss?  

• Hva skjer om medarbeiderne får mer ansvar?  

• Når forskning og empiri viser at det lønner seg 

…. hvorfor er det ikke flere som gjør det ?    

Refleksjon og diskusjon 



Tillitsbasert ledelse i praksis



• Lederskap
• Strategi
• Kultur  

• Medarbeiderskap
• Samhandling
• Systemer

Mening

• Hverdagsledelse
• Kompetanse

Mestring

Autonomi

Bruke tillit som kompass  

TILLIT

Målbildet: 
Tillitskultur og
tillitsledelse

Tillitsbasert ledelse  i praksis  

https://fr.dreamstime.com/photo-stock-le-vent-de-compas-s-est-lev%C3%A9-image27876200


«Den måten vi 
gjør tingene på 
her hos oss»

TILLITSBASERT  
LEDELSE          

Utvikle policy og lederpraksiser som skaper tillitskultur 

Tillitsbasert ledelse i praksis  

Se etter muligheten: 
- Gjøre det personlig
- Gjøre noe annerledes
- Være tilstede 
- Involvere 
- Tilpasset kultur 
- ….



Hverdagsledelse

TYDELIGHET 
Mening, retning, gjensidige forventinger  

TETT PÅ … og samtidig gi tillit og HANDLINGSROM   

Tillitsbasert ledelse  i praksis  



Hvordan: Hverdagsledelse

Hva er tillitsbasert ledelse?Hva er tillitsbasert ledelse?

• Lytte 

• Involvere, gi tillit og ansvarliggjøre

• Felles forståelse og gjensidige forventninger

• Anerkjenne og se den enkelte

• Forutsigbare prosesser

• Gi tilbakemelding og læring

• Forsterke relasjonene – jevnlig dialog (1-1) og 
etablert arena 

Tillitsbasert ledelse i praksis  



Hvordan: Møteplasser  

Hvilke møteplasser
- Fysiske / digitale  

Hva er hensikten   
Hvordan gjennomføre

 Involvere 
 Lytte 
 Fremoverskuende

Tillitsbasert ledelse i praksis 



Dele beste praksiser

Hva er tillitsbasert ledelse?Hva er tillitsbasert ledelse?

Hva gjør jeg i dag?
Noe jeg er fornøyd med og ønsker å dele
Noe jeg har sett andre gjøre som jeg vil dele? 

• Individuelt 
• Dele i smågrupper  
Vær forberedt på å kunne dele 

TILLITSBASERT  
LEDELSE          

Tillitsbasert ledelse i praksis  



Alle presterer best når de har et meningsfylt arbeid og mestrer sine arbeidsoppgaver. 

De aller beste resultatene skapes av 

medarbeidere som har handlingsrom:  

➢ Rom for egne vurderinger i planlegging, 

beslutningstaking og valg av metoder i arbeidet

Tillitsbasert ledelse  i praksis  

Støtte medarbeidere i å prestere på sitt beste
Medarbeiders rolle



Leder har fortsatt det formelle ansvaret 

men…. i den daglige samhandlingen:  

• Medarbeider myndiggjort til å utøve egen ledelse og selv treffe beslutninger  

• Forholdet mellom leder og medarbeider er basert på

• Gjensidige forventninger 

• Gjensidige forpliktelser  

Tillitsbasert ledelse  i praksis  

Støtte medarbeidere i å prestere på sitt beste
Leders rolle



Støtte medarbeidere i å prestere på sitt beste

Hva er tillitsbasert ledelse?Hva er tillitsbasert ledelse?

Leders rolle

Tillitsbasert ledelse i praksis  

Utvise tydelig tillitsledelse

• Ivareta de rammene leder er ansvarlig for  - i  
balansen med medarbeiders handlingsrom 

• Bidra med perspektiver - hjelpe til for å gjøre 
gode valg.

• Støtte, gi feedback og utfordre



1:1 møter 

• Systematisk

• Støttende 

• Framoverskuende 

• Hyppig 

• Ubyråkratisk

• Smidig

Den GODE dialogen er 
det viktigste!  

- Medarbeider i sentrum
- Stille gode spørsmål 
- Være mentalt tilstede 

Tillitsbasert ledelse  i praksis  



Tilliten den enkelte har til sin leder er like viktig for å
skape gode prestasjoner. 

Den skapes gjennom opplevelse
av troverdighet, rettferdighet og respekt. 

Når en mottar tillit ønsker man å yte mer tilbake for å
styrke tillitsforholdet

Bruke kraften i  tillitsrelasjonen 

Tillitsbasert ledelse  i praksis  



Utvikle viktige sider av lederrollen 

Hva er tillitsbasert ledelse?Hva er tillitsbasert ledelse?

Tillitsbasert ledelse i praksis  

Tillitsledelse krever MOT til å:

• Gjøre seg sårbar. Å ha tillitsevne
handler om å ta en kalkulert risiko

• Se alle medarbeidere
• Ta sjansen på å feile
• Verdsette gode medarbeider – også de som

er bedre enn deg selv

• Gi åpne og ærlige tilbakemeldinger
• Be om – og ta imot tilbakemeldinger
• Involvere og ansvarliggjøre medarbeiderne



Av det du har hørt i 
dag….

Hva er det viktigste du
vil ta med videre ? 

33

Tillitsbasert ledelse i praksis  



Takk for oppmerksomheten
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