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Forord 
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2016. 
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Vi ønsker først og fremst å rette en stor takk til vår veileder Niels Møller Nielsen som har 
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i, og kritisk refleksjon over egen praksis. Takk for den tillit dere viste oss ved å gi oss 

innblikk i en bit av deres verden.  
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interessefelt, rammeverk og noen av virksomhetene de hadde kåret til Norges beste 

arbeidsplasser i 2015. En spesiell takk til Jannik Krohn Falck og Bjørn E. Hviding for at dere 

stilte til samtale med oss, og delte deres kunnskap, erfaring og innsikt. Videre vil vi takke 

professor Bård Kuvaas for din kunnskap om temaet, dine utfordrende spørsmål og 

engasjement.  
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hele studieperioden, og ikke minst nå i denne prosessen med kandidatavhandlingen.  
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Susanne Bakkebø og Helen Hoseth Kosberg 



	

Executive summary 
In this Master Thesis we want to examine the human part of management, where our focus 

has been on trust. We want to provide a contribution to how it is possible to combine a 

management philosophy of trust with organizational interaction. In this sense, the aim of this 

Master Thesis is to get a deeper insight into the phenomenon trust-based leadership. 

This Master Thesis is based on a qualitative method, where the purpose is to get a better 

understanding of the research question using a combination of a deductive and an inductive 

approach. The research question in this Master Thesis is; “how does the best companies work 

with trust-based leadership, and how can this leadership trend lead to competitive 

advantages?”. In total, respondents from seven companies expressed their subjective 

experiences about trust-based leadership through semi-structured interviews. These 

respondents represented companies that all were on the Great Place to Work list of best 

companies to work for in Norway in 2015. Furthermore, we interviewed two informants form 

Great Place to Work, to get a better understanding of their work and analytical approach, and 

further we interviewed one expert on the field of trust-based leadership. We chose to 

interview these people in order to get the most holistic view of the phenomenon.  

Our findings indicate that freedom with responsibility is essential in all companies that we 

have based this Thesis on. The respondents told that leaders are trying to create relationships 

with their employees, so they can bring out the best in each and everyone. The companies 

facilitate transparency through communication and involvement, and this intends to motivate 

the employees. We have found that premises for practicing trust-based leadership is 

competent and motivated employees, and therefore recruiting the right people becomes an 

important factor. This Master Thesis will try to show how this could lead to competitive 

advantages. We have also gained insight into how the companies are working, where they 

have shared their practices and experiences. In this sense, we have examined how the 

companies work with trust, relations, motivation and communication. One of our findings is 

the fact that six out of seven companies based their activities on work outside the office. This 

independent work refers to the companies’ acknowledgement of their employees’ 

competence, where the companies look at their employees as the most important resource. In 

other words, it’s all about the people. 
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1 Innledning 
Målinger og kontroll av medarbeidere er vanlig praksis i mange virksomheter i Norge, selv 

om forskning peker på at myk ledelse er mer lønnsomt enn hard ledelse1. Av det lille som 

finnes av forskning på tillitsbasert ledelse, er konklusjonen klar; å utøve tillit i virksomheter 

er lønnsomt2. Likevel ser vi at det er få virksomheter som praktiserer denne ledelsesformen 

fullt ut, og vår antagelse er at mange ledere ikke vet hvordan de skal praktisere tillit i 

virksomheter på en vellykket måte. Dette vekket en interesse hos oss, spesielt når vi fikk 

øynene opp for arbeidet til Great Place to Work, som kårer Norges beste arbeidsplasser på 

bakgrunn av virksomhetenes arbeid med tillitsbasert ledelse. Da virksomheter i det norske 

næringslivet i disse dager er preget av hard konkurranse, ser vi det som relevant og 

interessant å undersøke hvordan de som arbeider med tillitsbasert ledelse praktiserer, og 

hvordan tillitsbasert ledelse kan være en kilde til konkurransefortrinn. 

 

Temaet for denne avhandlingen kommer også av vår felles interesse for ledelse av 

menneskelige ressurser. Gjennom studietiden har vi blitt introdusert for ulike teorier og 

perspektiver på ledelse. Vi har sett på hva som kjennetegner god og dårlig ledelse, hva det 

kan føre til, og hvilke dilemmaer ledere utfordres med. Gjennomgående har vi lært at ledelse 

og arbeidsmiljø påvirker mange faktorer i virksomheter, alt fra medarbeidernes trivsel til 

virksomhetens omdømme. Oppfølging av medarbeidere har også være et sentralt tema når 

det kommer til hva som kjennetegner godt lederskap i dagens virksomheter. Det sies at vi 

lever i et kunnskapssamfunn hvor menneskelig kapital er virksomhetens viktigste ressurs. 

Kunnskapsøkonomien bygger på relasjoner der tillit mellom ledere og medarbeidere er, og 

stadig blir viktigere for å skape gode resultater. 

 

Professor Bård Kuvaas ved Handelshøyskolen BI har forsket på organisatorisk atferd i 

mikroperspektiv. Forskningsarbeidet tyder på at ledere som har fokus på tillitsrelasjoner kan 

oppnå mye bedre resultater enn ledere som bare er opptatt av ytre motivasjon. 

Selvbestemmelse i arbeidet blir dermed egnet som jobbmotivasjon3, og blir i denne 

																																																								
1 Kuvaas, 2009:19-22 
2 Idebanken, 2014: Mye tillit er et konkurransefortrinn (17.03.2016). 2 Idebanken, 2014: Mye tillit er et konkurransefortrinn (17.03.2016). 
3 Kuvaas, 2009:40	
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sammenheng et uttrykk for tillit mellom leder og medarbeider. Kuvaas har i senere tid 

forsket mye på tillit i virksomheter, og har uttalt følgende: 

 

”Medarbeidere jobber hardere på grunn av høyere involvering, forpliktelse og engasjement 

som skyldes høy grad av medbestemmelse og egenkontroll4”. 

 

Dette styrker vår tro på koblingen mellom hvordan mennesker blir behandlet og deres 

produktivitet, og at dette spiller en større rolle i dagens virksomheter. Det er dermed tenkelig 

at ledelsesutdanning i fremtiden i større grad vil dreie seg mer om tilrettelegging og 

coaching, enn direkte styring. Medarbeidere i dagens virksomheter krever mer meningsfullt 

innhold i jobben, der de ønsker å ha innvirkning på hvordan arbeidet utføres. Kravene til 

ledere er derfor inne i en endringsperiode. De fleste medarbeidere i dag er høyt utdannet og 

er vant til å tenke selv. Dette har gjort det nødvendig med en utvikling innenfor lederstiler, 

der mange nye teorier bygger på den menneskelige kapitalen i virksomheter. Løwendal og 

Nordhaug (2002) presiserer i denne sammenheng at kompetanse blir minst like viktig som 

produksjon og profitt. I forlengelsen av dette blir det viktig å tiltrekke mennesker med god 

kompetanse, og videre beholde denne kompetansen ved å gi medarbeiderne muligheter for 

utvikling og medbestemmelse5. Siden lederen er avhengig av de ansatte for å nå 

virksomhetens mål, blir det også lederens oppgave å motivere dem til å gjøre de oppgavene 

som skal til for å nå disse målene. Relasjonen mellom leder og medarbeider står derfor 

sentralt, og tillit i relasjoner ser ut til å kunne være en viktig faktor i arbeidet med tillitsbasert 

ledelse. 

 

Arbeidslivet generelt baserer seg på tillit, der tillit blir limet som sikrer at de ansatte i en 

virksomhet holder sammen i arbeidshverdagen. Tillit har de siste årene vært et fenomen med 

økende interesse og relevans, innenfor både arbeidslivet og forskning. For å skape en større 

forståelse for tillit og andre fenomener som blir omtalt i denne avhandlingen, ser vi det som 

hensiktsmessig å definere begrepet fenomen. Et fenomen ”er en fortoning, det som viser seg 

eller kommer til syne. Med andre ord det som oppfattes av sansene6”. Erfaring og opplevelse 

blir her sentralt ut fra den enkeltes eget perspektiv. Når det gjelder tillit som fenomen, har 

																																																								
4 Kuvaas 2015, i Kristiansen, 2015: Styr unna denne lederstilen. (16.03.2016). 
5 Løwendal & Nordhaug, 2002:218-220 
6 Dalland, 2012:57	
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det største fokuset lenge vært på eksterne tillitsrelasjoner mellom ulike virksomheter, og ikke 

den interne tillitsrelasjonen mellom leder og medarbeider. I denne avhandlingen er det 

nettopp interne tillitsrelasjoner i virksomheter vi ønsker å sette søkelyset på. Det er dermed 

interessant å se hvordan tillit kan brukes i sammenheng med ledelse. Slik håper vi å være 

med på å utvide forståelsen for fenomenet tillitsbasert ledelse, og hvilke effekter en slik 

ledelsestrend kan bringe med seg. 

 

1.1 Problemformulering  
Utviklingen av problemstilling er noe vi har brukt mye tid på. Med bakgrunn i diskusjoner, 

refleksjoner og stadig nye synspunkt, ble det foretatt endringer for å forbedre 

problemstillingen flere ganger underveis i prosessen med avhandlingen. Jacobsen (2005) 

hevder at det er tre krav som stilles til en problemstilling før man kan gå videre med den 

empiriske undersøkelsen. Den skal være spennende, enkel og fruktbar7, og nettopp dette har 

vi vektlagt ved utarbeidelsen av problemstillingen. Samtidig har det vært viktig for oss at vi 

tok fatt på et arbeid som var dagsaktuelt og nyttig for andre enn oss selv. Dette har resultert i 

følgende problemstilling: 

 

Hvordan arbeider de beste virksomhetene med tillitsbasert ledelse og hvordan kan 

denne ledelsestrenden føre til konkurransefortrinn? 

 

Ved betegnelsen ”be beste virksomhetene” mener vi de virksomhetene som av Great Place to 

Work blir betegnet som ”de beste”, da de har havnet på topplisten deres over Norges beste 

arbeidsplasser. Her vil vi presisere at vi kun har intervjuet respondenter fra syv av disse 

virksomhetene, hvor disse danner grunnlaget for denne avhandlingen. Great Place to Work 

som virksomhet og deres arbeid vil bli presentert i kapittel 3. Formålet med denne 

avhandlingen er å fremskaffe dypere innsikt og forståelse for hvordan tillitsbasert ledelse blir 

praktisert i ulike virksomheter. 

 

Vi skal altså se nærmere på hvordan noen av de beste virksomhetene, kåret av Great Place to 

Work i 2015, arbeider med tillitsbasert ledelse. Videre vil vi forsøke å finne ut om dette 

																																																								
7 Jacobsen, 2005:79-80 
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arbeidet kan være en mulig kilde til konkurransefortrinn. På grunnlag av dette ønsker vi å 

komme frem til en definisjon på hva tillitsbasert ledelse er, med bakgrunn i hvordan det 

arbeidets med denne ledelsesformen i de beste virksomhetene. For å kunne komme med et 

utdypende svar på den overstående problemstillingen, skal vi besvare følgende 

forskningsspørsmål: 

 

• Hvordan arbeider de beste virksomhetene med tillit? 

• Hvordan arbeider de beste virksomhetene med å bygge relasjoner? 

• Hvordan arbeider de beste virksomhetene med motivasjon? 

• Hvordan arbeider de beste virksomhetene med kommunikasjon? 

 

1.2 Definisjoner 

1.2.1 Ledelse 

Det finnes mange definisjoner på ledelse, men ifølge Kaufmann og Kaufmann (2003) finnes 

det to overordnede nøkkelområder rundt begrepet: måloppnåelse og sosial innflytelse. 

”Lederens sentrale oppgaver er å motivere til innsats og sørge for at arbeidet blir 

samordnet, organisert og utført på en slik måte at gruppen når de målene som er satt for 

arbeidet8”. Spurkeland (2009) sin oppfattelse av ledelse ligger også tett opp mot dette, der 

han mener ledelse handler om motivasjon og samspill9. Dermed blir det relasjonelle ståstedet 

mellom to parter sentralt. Videre i avhandlingen vil disse oppfatningene fungere som et 

overordnet paraplybegrep på ledelse generelt, da vi ønsker å gå i dybden på tillitsbasert 

ledelse. 

 

1.2.2 Tillit 

Tillit er i stigende grad et ledelsesverktøy som gir mulighet for en mer human ledelsesstil 

enn den tradisjonelle, kontrollbaserte ledelsesmodellen. Det er dermed viktig å få avklart 

hvordan tillit kan brukes for å få belyst nye muligheter og utfordringer som ledere og 

medarbeidere står ovenfor. Tillit er et komplekst begrep, men i denne avhandlingen har vi 

valgt å legge hovedvekt på definisjonen til Rousseau et al. (1998), der de hevder at ”trust is 

																																																								
8 Kaufmann & Kaufmann, 2003:310 
9 Spurkeland, 2009:17-19 
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a psychological state comprising the intension to accept vulnerability based upon positive 

expectations of the intentions or behavior of another10”. 

 

1.2.3 Tillitsbasert ledelse 

Senere i avhandlingen blir det vist til at litteraturen bak tillitsbasert ledelse er veldig 

mangelfull, der det ikke finnes en klar beskrivelse av hva fenomenet er. Likevel kan det 

spores noen fellestrekk i litteraturen om tillit og ledelse. I denne sammenheng blir det brukt 

mange ulike betegnelser for denne sammenkoblingen, som blant annet trust in leadership og 

organizational trust. Enkelte forfattere begrenser seg til å kun se på medarbeiderens tillit til 

lederen, mens de fleste også ser på tillit i virksomheten som lederes troverdighet og den 

oppbygde kulturen11. Galford og Drapeu (2002) legger til grunn at tillit er en sum av mange 

enheter av personlig tillit, pluss ”noe mer”12. Av dette kan man se at organisatorisk tillit er et 

komplekst begrep, som består av flere prosesser, relasjoner og tradisjoner som blir anvendt i 

virksomheter. Siden det ikke finnes noen definisjon på tillitsbasert ledelse, vil vi 

sammenfattende si at tillitsbasert ledelse kan anskues som ledelse i tilknytning til tre noe 

overlappende tillitsnivåer. Det første er det personlige nivået der lederen skal arbeide med 

sin personlighet med henblikk på å utvikle integritet og troverdighet som et solid 

fundament13. Det andre er det interpersonelle nivået som handler om ledelse i henhold til 

tillit i relasjon med andre14. Det tredje nivået er organisatorisk, hvor ledelsesoppgaven 

omhandler en tillitsbasert kultur i virksomheten15. 

 

1.2.4 Konkurransefortrinn 

Konkurransefortrinn skapes når en virksomhet kan oppnå de samme fordelene som sine 

konkurrenter til en lavere kostnad eller ved å skape fordeler som overgår konkurrentene16. 

Dermed ligger virksomhetens konkurransefortrinn i tiltak for å skape en forsvarlig posisjon, 

generere overlegen avkastning og av dette skape større verdier. I forlengelsen av dette kan 

																																																								
10 Roussseau et al, 1998 i Dirks & Ferrin, 2002:612	
11 Jagd, 2009:10 
12 Galford & Drapeu, 2002 i Jagd, 2009:11 
13 Jagd, 2009:11 
14 Jagd, 2009:11 
15 Jagd, 2009:11 
16 Furguson & Reio, 2010:742 
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man se at individer som skaper verdi og unikhet i en virksomhet, kan være kilde til 

konkurransefortrinn17. 

 

1.3 Problemavgrensning 
Da forskning på tillit er uoversiktlig, og forskning på tillitsbasert ledelse er mangelfull, er det 

uklart hva vi egentlig kan vite om fenomenet. Formålet med denne avhandlingen blir dermed 

å bidra til noe mer klarhet, men kun innenfor et avgrenset område. Avhandling tar sikte på å 

klargjøre hvordan det arbeides med tillitsbasert ledelse i utvalgte virksomheter som alle har 

blitt kåret til en av Norges beste arbeidsplasser av Great Place to Work i 2015. Videre vil vi 

se hvordan denne ledelsestrenden muligens kan føre til konkurransefortrinn, og slik har vi 

lagt noen begrensninger for avhandlingens omfang. Vi har av plass- og tidsmessige årsaker 

videre valgt å avgrense oss til å se på det interpersonelle nivået i den tillitsbaserte ledelsen i 

hovedsak, med støtte fra lederens personlige tillitsnivå. Dermed har vi valgt å se bort fra det 

tredje nivået av tillit, som omhandler virksomhetens kultur. Dette fordi vi mener de to første 

nivåene opererer som forutsetninger for å oppnå en tillitskultur. Dog vil tillitskultur komme 

noe frem i avhandlingen gjennom vektleggingen av viktige elementer som blant annet 

motivasjon, ledelse og kommunikasjon, som vi ser som bærende elementer for å oppnå en 

tillitskultur i virksomheter. 

 

Virksomhetene denne avhandlingen baserer seg på, ble som tidligere nevnt kåret til noen av 

Norges beste arbeidsplasser av Great Place to Work i 2015. Listene over de beste 

arbeidsplassene er en rangering av de ti beste virksomhetene i kategoriene små, mellomstore 

og store virksomheter. Vi har valgt å begrense oss til kun syv virksomheter som består av 

200 eller flere medarbeidere. Med andre ord tar avhandlingen for seg syv virksomheter som 

er på listen over Norges beste arbeidsplasser i 2015 i kategoriene mellomstore eller store 

virksomheter. Videre har vi av plass- og tidsmessig begrensning valgt å kun intervjue HR 

ledere/ledere i de utvalgte virksomhetene. 

 

																																																								
17 Furguson & Reio, 2010:742	
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1.4 Avhandlingens struktur 
Denne avhandlingen er strukturert i syv kapitler, der kapittel 1 inneholder innledning, 

problemformulering, definisjoner og problemavgrensning. Avhandlingens videre struktur er 

som følgende: 

 

Kapittel 2: Teori. Kapittelet tar for seg relevante teoretiske aspekter som er sentrale for å 

besvare vår problemstilling og de tilhørende forskningsspørsmål. 

 

Kapittel 3: Great Place to Work. Dette kapittelet er en fremstilling av Great Place to Work 

som virksomhet, deres rammeverk og måten de arbeider på. 

 

Kapittel 4: Metode. Denne delen tar for seg avhandlingens vitenskapelige ståsted og 

metodiske fremgangsmåte, herunder kommer begrunnelse for de metodiske valgene vi har 

tatt, samt hvilke konsekvenser dette har for avhandlingen. 

 

Kapittel 5: Funn og analyse. Inneholder presentasjon, drøfting og diskusjon av empiri som 

ble innhentet gjennom intervjuer. Underveis diskuteres, sammenlignes og knyttes empirien 

opp mot teori som ble presentert i kapittel 2, samtidig som det blir satt opp mot Great Place 

to Work sitt rammeverk som ble presentert i kapittel 3. 

 

Kapittel 6: Oppsummering og konklusjon. Her kommer en oppsummering av våre funn 

gjennom mulige svar på avhandlingens forskningsspørsmål og problemstilling. 

 

Kapittel 7: Perspektivering. I dette avsluttende kapittelet peker vi på andre perspektiver 

denne avhandlingen kunne blitt belyst gjennom. Samtidig kommer vi med forslag til videre 

forskning for å belyse fenomenet ytterligere.
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2 Teori 
I dette kapittelet skal vi redegjøre for teorier som står sentralt for å belyse den valgte 

problemstillingen. Først ser vi kort på ledelse som fenomen, før vi tar et historisk 

tilbakeblikk med hensikt om å muligens finne opphavet til tillitsbasert ledelse. Videre ser vi 

på det vi anskuer som kjennetegn for tillitsbasert ledelse, og setter tillit og relevante teorier 

inn i et teoretisk rammeverk basert på to ulike perspektiver. Deretter legger vi frem teori som 

peker på viktigheten av å rekruttere de riktige medarbeiderne til virksomheten. 

Avslutningsvis i dette kapittelet belyser vi potensielle skyggesider ved praktisering av tillit i 

virksomheter. Som vi vil se i metodekapittelet tar avhandlingen avsett i et fenomenologisk 

hermeneutisk perspektiv, og teorikapittelet er derfor ment å være med på å skape en 

forforståelse for hvordan tillitsbasert ledelse har vokst frem og fungerer som lederpraksis i 

virksomheter. Videre vil denne teorien danne grunnlaget for analysen som skal være med på 

å gi en dypere forståelse av praktiseringen av tillitsbasert ledelse i de utvalgte 

virksomhetene. 

 

2.1 Ledelse 
Som nevnt i innledningen finnes det ingen enkeltstående definisjon av ledelse som 

akademikere og forskere er utelukkende enige om18. Ledelse er altså definert på utallige 

måter. Ordet ledelse knyttes både til å ha ansvar for resultater i en virksomhet, og hvordan et 

individ utøver ledelse. På folkemunne blir ledelse gjerne omtalt ved at man skal skape 

resultater ved hjelp av andre19. Det handler altså om å motivere de ansatte, og samordne 

arbeidet i virksomheten20. I denne avhandlingen arbeider vi ut fra Kaufmann og Kaufmann 

(2003) sin definisjon, der de mener det finnes to overordnende nøkkelområder når det 

gjelder ledelse; måloppnåelse og sosial innflytelse. ”Lederens sentrale oppgaver er å 

motivere til innsats og sørge for at arbeidet blir samordnet, organisert og utført på en slik 

måte at gruppen når de målene som er satt for arbeidet21”. Behovet for ledelse oppstår når 

en gruppe individer skal håndtere en oppgave som er for stor eller kompleks til at et individ 

																																																								
18 Kuvaas, 2009:213 
19 Kuvaas 2009:214  
20 Spurkeland, 2009:17-19 
21 Kaufmann & Kaufmann, 2003:310 



	 13	

kan håndtere det alene22. I forlengelsen av dette hevder Sørhaug (2003) at en virksomhet 

som kan følge sine regler, ikke behøver ledelse, men i øyeblikk noe uforutsett oppstår, 

oppstår også behovet for ledelse23. En leder må være i stand til å håndtere faglige, politiske 

og psykologiske prosesser i samhandling med andre individer. Sørhaug (2003) argumenterer 

derfor for at ledelse først og sist er en relasjon mellom to parter24. Det er dette synet på 

ledelse vi legger til grunn i denne avhandlingen; altså ledelse fra et relasjonelt ståsted. Vi har 

valgt et slikt syn på ledelse fordi avhandlingen har til hensikt å se nærmere på tillitsbasert 

ledelse. Som vi skal se senere er tillit et mulig resultat av en relasjon mellom to parter. 

Derfor ser vi bort fra ledelse på individnivå, omtalt som selvledelse25, da dette ikke er 

relevant i vår avhandling. 

 

Jacobsen og Thorsvik (2013) argumenterer for at en ”Lederstil dreier seg i korte trekk om 

hvordan ledere opptrer, hva de er opptatt av, og hvordan de forholder seg til sine 

medarbeidere26”. Hersey og Blanchard (1988) har utviklet en teori om situasjonsbetinget 

ledelse, der hovedpoenget er at det ikke finnes en ideell lederstil for alle situasjoner27. 

Teorien bygger på ulike ledelsesteorier, og sier at det er situasjonen som avgjør hvilken 

lederstil som er mest hensiktsmessig for å skape effektive resultater. Lederens atferd må 

bevege seg mellom å være styrende og støttende ut i fra de ansattes kompetanse og 

motivasjon28. Slik blir relasjonen mellom to parter et sentralt element i hvordan ledelse 

utøves. Basert på medarbeiderens grad av kompetanse og motivasjon, argumenteres det for 

ulike lederstiler; instruerende, overtalende, deltagende og delegerende29. Da tillit skapes 

gjennom interaksjon, vil relasjonen mellom leder og medarbeider bevege seg i ulikt tempo ut 

ifra hvor mye lederen for eksempel stoler på medarbeiderens kompetanse og motivasjon. 

 

2.1.1 Historisk bakteppe 

Videre vil vi her presentere et historiske bakteppe for ledelsestradisjoner og -teorier, og se på 

hvordan disse muligens kan ha vært forløpere til tillitsbasert ledelse. 
																																																								
22 Thomas 2007:14 
23 Sørhaug, 2003:25 
24 Sørhaug, 2003:45 
25 Pihl-Thingvad, 2012:51 
26 Jacobsen & Thorsvik, 2013:433 
27 Hersey & Blanchard, 1988 i Walker 2015:234 
28 Thomas, 2007:27 
29 Thomas, 2007:27 
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2.1.1.1 Scientific Management 

Hvis vi tar et historisk tilbakeblikk på ledelse, ser vi at fokuset på ledelse har forandret seg 

med tiden. På starten av 1900-tallet vokste det frem store fabrikker som masseproduserte 

varer. Et kjennetegn på denne tiden var at medarbeiderne var lavt utdannet, og ble underlagt 

ledelse og ekspertise i alle arbeidsoperasjoner30. Taylor studerte disse arbeidsoperasjonene i 

detalj for å finne løsninger som kunne øke produktiviteten til medarbeiderne, og omtales 

dermed som opphavsmannen til Scientific Management. Fokus ble satt på spesialisering og 

inndeling av arbeidsoppgaver i ulike deler, noe som bidro til å utvikle spisskompetanse hos 

den enkelte. Taylor argumenterte for at spisskompetanse ville sørge for at arbeidsoppgavene 

ble løst på en mer effektiv måte31, noe som omtales som samlebåndsmetoden. 

Standardisering, system og orden skulle bidra til å skape ro i forholdet mellom arbeidstaker 

og arbeidsgiver. En slik tankegang forbindes med objektivisering av det menneskelige32, og 

er med andre ord et økonomisk perspektiv på ledelse. 

 

2.1.1.2 Human Relation tradisjonen 

I denne delen skal vi se hvordan studier innen Scientific Management, Hawthrone-studiene, 

ble grunnlaget for utviklingen av Human Relation tradisjonen på 1930-tallet. Den tenkte 

hensikten med Hawthrone-studiene var å øke produktiviteten gjennom noen bestemte tiltak 

som var inspirert av Taylors studier. Mayo (1945) ønsket gjennom Hawthrone-prosjektene å 

se på de gunstige betingelsene for ytelser ved samlebåndsmetoden33. Et bestemt tiltak var 

belysning i produksjonslokalene, som skulle økes og minskes til et nivå hvor maksimal 

effektivitet i produksjonen var målet34. Resultatet forvirret forskerne, der både 

kontrollgruppen og eksperimentgruppen økte sin produktivitet uavhengig av de bestemte 

tiltakene som eksperimentgruppen ble utsatt for. Oppfølgingsstudier ga lignende resultater, 

og gjennom dialoger med deltagerne fikk de klarhet i at det var selve oppmerksomheten som 

forskerne og virksomheten viste, som gjorde at arbeiderne ønsket å yte mer35. Dette viser til 

																																																								
30 Klev & Levin, 2009:26-27 
31 Christiansen et. al, 1998:13 
32 Christiansen et. al, 1998:13 
33 Mayo, 1945 i Christiansen et. al, 1998:16 
34 Christiansen et. al, 1998:16 
35 Christiansen et. al, 1998:16 
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kompleksiteten i samspillet mellom menneskelige verdier og den Tayloristiske tradisjonen36. 

Resultatet av disse studiene førte til fokus på samarbeid mellom arbeidstakere og til et mer 

demokratisk arbeid, som har fått stor betydning for utviklingen av det menneskelige 

arbeidsliv37. 

 

Lærdommen fra Hawthrone-studiene er at motivasjon, deltagelse og anerkjennelse er 

betydningsfullt for virksomheters utvikling. Slik var Hawthrone-studiene utgangspunktet for 

utviklingen av Human Relation tradisjonen38, der den sosiale konteksten står sentralt og 

grunntanken er at gode relasjoner til ledere og kollegaer fører til en forbedret 

arbeidssituasjon. I et slikt perspektiv oppfattes lederen som mer menneskelig, og arbeidet 

som en felles prosess sammen mot et felles mål39. Medarbeiderne fikk slik opplevelsen av å 

ha mer innvirkning på egen arbeidssituasjon. Denne forståelsen av ledelse er blitt definert 

som et paradigmeskifte fra den tayloristiske tradisjon, mot en mer sosial og menneskelig 

tradisjon40, der den individbaserte tankegangen ble den ledende teorien. I dette skiftet ligger 

oppfattelsen om at det ikke finnes en bestemt måte å lede på, der forståelsen for mangfold og 

variasjon står sentralt41. 

 

2.1.1.3 Utviklingen mot humanistisk psykologi 

I denne delen vil vi greie ut om endringene som førte til en ny psykologisk retning, 

humanistisk psykologi. Innenfor denne retningen dukket det opp spørsmål rundt menneskets 

bevissthet og opplevelse. Humanistisk psykologi ble en motpol til de foregående retningene, 

som blant annet psykoanalysen og behaviorismen42. Psykoanalysen ble utviklet av Freud 

som mente at alle individer hadde medfødte drifter som søkte tilfredsstillelse. Kjennetegn 

ved denne psykologien er ubevisste prosesser som legger grunnlaget for utformingen av 

individets personlighet43. En annen psykologisk retning på denne tiden tok for seg 

atferdspsykologi, der man foretok objektive studier av individers atferd. Derav kommer også 

navnet behaviorismen, hvor blant annet Skinner var en betydningsfull bidragsyter. Skinners 
																																																								
36 Christiansen et. al, 1998:16 
37 Christiansen et. al, 1998:16-17	
38 Olberg, 1995 i Christiansen et al, 1998:18 
39 Kaufmann & Kaufmann, 2009:19 
40 Olberg, 1995 i Christensen et al, 1998:18 
41 Strand, 2001:84 
42 Kaufmann & Kaufmann, 2009:24 
43 Kaufmann & Kaufmann, 2009:20 
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atferdsteori går ut på at all læring skjer gjennom forsterkning av atferd44, der mennesket ble 

sett på som et biologisk vesen som lærer best med positiv og negativ tilbakemelding på det 

de gjør. Målsetningen var altså å forutse og kontrollere atferd i størst mulig grad45. På 1960-

tallet vokste humanistisk psykologi frem som en reaksjon på blant annet psykoanalysen og 

behaviorismen. Tilhengerne av denne psykologiske retningen mente mennesket er fullt ut 

ansvarlig for sine handlinger, gjennom sin frie vilje og ønske om å utvikle seg46. Individer 

har håp og drømmer som de ønsker å realisere. Av dette kan vi se en bevegelse fra det 

ubevisste til det bevisste og fra det objektive til det subjektive når man ser på den 

humanistiske psykologi. Da man her studerer individets helhet fremfor isolerte trekk og 

reaksjonsmønstre, skaper man en dypere forståelse for motivasjon og engasjement. Derfor 

vil vi nå utdype Human Resource Management som ledelsestradisjon. 

 

2.1.1.4 Human Resource Management 

Human Resource Management (HRM) vokste frem på 1980-tallet47, og defineres på 

følgende måte: ”HRM refers to all those activities with the management of work and people 

in the organizations48”. HRM omhandler ledelse for å motivere, utvikle og inspirere de 

ansatte slik at de kan prestere best mulig. Noen bruker også begrepet People Management 

om HRM49, og begrepene overlapper i stor grad. People Management handler om ledelse av 

menneskelige ressurser i virksomheter, og det samme gjelder for HRM, men HRM 

omhandler også ulike prosesser som rekruttering, onboarding, fastholdelse og avvikling. Slik 

er HRM et bredere begrep enn People Management, og vi velger derfor å bruke begrepet 

Human Resource Management videre i avhandlingen. HRM tar utgangspunkt i at 

menneskene er virksomhetens viktigste ressurs. Human kapital er derfor et sentralt begrep, 

og flere akademikere har sett på prinsipper rundt dette50. McGregor (1960) argumenterer for 

at lederens behandling av de ansatte påvirker hvor mye av de ansattes innsats, talent og 

																																																								
44 Wivestad, 2007:316-17 
45 Kaufmann & Kaufmann, 2009:22-23 
46 Johannessen et al., 2010:55 
47 Boxall & Purcell, 2011:1 
48 Boxall & Purcell, 2011:1 
49 Paul & Anantharaman, 2003; Purcell et al. 2003 i Purcell et al. 2008:10 
50 Hendry, 2012:4 
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motivasjon som kommer virksomheten til nytte. Altså hvor mye av virksomhetens human 

kapital som utnyttes51. 

 

HRM blir dermed ledelse av menneskelige ressurser som ferdigheter, egenskaper, erfaringer 

og kunnskap, hvor dypere forståelse for motivasjon og engasjement står i fokus. Formålet er 

å lede mot verdiskapning og unikhet av disse kompetansene, gjennom å skape og formidle 

varer, tjenester og informasjon52. Den ledelsesmessige innsatsen i HRM er imidlertid ikke 

bare opptatt av å administrere enkeltindivider som om de var uavhengig av andre. HRM 

inkluderer også arbeid med å organisere grupper av ansatte og administrere hele 

arbeidsstokken53. Når dette er sagt er det viktig å presisere at HRM må forstås som en 

ledelsesprosess som opererer på flere plan. Det handler om å bygge human kapital ved å se 

på hva enkeltindivider kan, og hva de vil gjøre som er verdifullt for virksomheten. Samtidig 

er det viktig å bygge sosial kapital, ved å se på relasjonene og nettverk mellom individer og 

grupper som er verdiskapende54. 

 

Storey (1995) definerer HRM som ”a distinctive approach to employment management´, 

one which seeks to achieve competitive advantage through the strategic deployment of a 

highly committed and capable workforce, using an integrated array of cultural, structural 

and personnel techniques55”. I forlengelsen av dette kan man se at HRM handler om å 

tilpasse sine strategier til andre elementer i virksomheten og til et bredere miljø. Man kan 

altså argumentere for at HRM er kontekstavhengig. Innenfor HRM finnes to strategiske 

tilnærminger; best fit og best practice, to verktøy som er utbredt i strategisk ledelse av 

menneskelige ressurser56. Best fit handler om å linke HR-strategier til arbeidsmiljøet og den 

overordnende strategien i virksomheten, for å bli enda mer effektiv57. Best practice på sin 

side, hevder at alle virksomheter vil se ytelsesforbedringer hvis de identifiserer seg med, og 

implementerer den beste praksis. Det handler altså om at toppledelsen kan identifisere the 

leading edge av beste praksiser58. Akademikere og ledere strides om hva som er best fit og 

																																																								
51 McGregor, 1960 i Hendry, 2012:4	
52 Boxal & Purcell, 2011:7 
53 Boxal & Purcell, 2011:7 
54 Boxal & Purcell, 2011:7 
55 Storey, 1995 i Boxall & Purcell, 2011:8 
56 Boxal & Purcell, 2011:63 
57 Boxall & Purcel, 2011:69-70 
58 Boxall & Purcell, 2011:85 
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best practice, der det er vanskelig å sette en fellesdefinisjon på hva dette egentlig omfatter, 

samtidig som at det dukker opp ulike trender som skifter med tiden. 

 

2.1.2 Tillitsbasert ledelse 

En trend som har dukket opp, omtales som tillitsbasert ledelse. Vi vil her gå grundigere inn 

på hva som menes med denne ledelsestrenden. Tillit i arbeidslivet har vært anerkjent av 

forskere i minst fire tiår, og tillit mellom leder og medarbeider har vært mye anvendt i 

psykologi og andre relaterte disipliner59. Kramer (1999) mener tillit beveger seg fra å være 

en ”bit player to center stage in contemporary organizational theory and research60”. Til 

tross for at forskere har viet mye tid og interesse til tillit i virksomheter, er det mange 

problemstillinger ved fenomenet som har blitt oversett. Eksempelvis har ulik forskning på 

området ikke blitt knyttet sammen, og det er dermed vanskelig å se helheten med fenomenet, 

samt å se relasjonen til andre fenomener. 

 

McGregor (1960) presenterer to teorier på ledelse, teori X og teori Y. Ledelsesteori Y tar 

utgangspunkt i at individer liker å utvikle sine ferdigheter og deltar fritt i oppgaver61. Et slikt 

utgangspunkt skaper rom for å utvikle et tillitsklima, gjennom et åpent kommunikasjonsrom 

mellom leder og medarbeider. Teori Y lederen gir medarbeiderne ansvar, empowerment og 

utfordringer. Det antas at god atferd avler god atferd, og utvist tillit avler returnert tillit62. 

Det er nettopp disse elementene som vi anskuer som essensen i tillitsbasert ledelse. Dette 

myke perspektivet står i sterk kontrast til det harde perspektivet, som er kontrollbasert og 

benevnes som ledelsesteori X63. Her vurderes medarbeiderne som late og uinteresserte i 

virksomhetens beste, og en autoritær lederstil fremheves som hensiktsmessig64. Dette 

omtales som en form for straffende atmosfære der mistillit lett oppstår. Slik kan man se 

hvordan den autoritære og styrende lederstilen skiller seg fra, og er en klar motsetning til 

tillitsbasert ledelse. Hva som er den ”riktige” måten å lede på kan diskuteres i det uendelige. 

Likevel vil vi videre i avhandlingen se på tillitsbasert ledelse som en ny ledelsestrend 

																																																								
59 Dirks & Ferrin, 2002:611 
60 Kramer, 1999 i Dirks & Ferrin, 2002:611 
61 Kuvaas, 2009:21-22 
62 Spurkeland, 2014:39 
63 Kuvaas, 2009:21 
64 Kuvaas, 2009:21 
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innenfor Human Resource Management som en best fit basert på en best practice, som en 

mulig kilde til å oppnå konkurransefortrinn. 

 

Vi ser det nå hensiktsmessig å se på Pfeffer og Veiga (1999) sin forskning, der det 

argumenteres for at i tillegg til virksomhetskultur og virksomhetenes evner, er det hvordan 

man leder sine ansatte som er den varige kilden til konkurransefortrinn65. Da ledelse av 

menneskelige ressurser i stor grad handler om relasjoner, ser vi det i denne avhandlingen 

sentralt å se på hvordan interne tillitsrelasjoner kan være en kilde til å skape 

konkurransefortrinn. Pfeffer og Veiga (1999) viser til forskning som sier at medarbeidere 

arbeider hardere på grunn av høyere forpliktelse, engasjement og involvering, og dette 

kommer i høy grad av medbestemmelse og egenkontroll. Videre arbeider de smartere fordi 

de blir oppfordret til å bygge og utvikle egne kompetanser og evner66. Medarbeidere blir 

også mer ansvarlig, fordi ansvaret blir plassert i deres hender, ved at ansvaret flyttes nedover 

i virksomheten67. Ved å tørre å stole på sine ansatte, fører dette til økt produktivitet. Dermed 

blir tillitsbasert ledelse en erkjennelse av avmakt, fordi medarbeiderne sitter med mer 

kompetanse til sammen enn det lederen innehar. Lederens holdning til medarbeidernes 

stemme får slik en viktig innflytelse på det kollektive nivået, der engasjementnivået og 

tillitsnivået er i spill68. Dette er et av kjennetegnene ved kunnskapsorganisasjoner, som blir 

beskrevet senere i avhandlingen. 

 

Med bakgrunn i overstående avsnitt kan det argumenteres for at tillitsbasert ledelse har 

opphav i det humanistiske menneskesynet. Pfeffer og Veiga (1999) setter fokus på syv ulike 

dimensjoner for å oppnå organisatorisk suksess gjennom virksomheters menneskelige 

ressurser69. Vi ser det sentralt å presentere disse dimensjonene som kjennetegn ved 

tillitsbasert ledelse, fordi vi mener de viser til dimensjoner som burde være tilstede i en 

ledelsesform som omhandler tillit. Videre vil disse kjennetegnene bli satt i sammenheng med 

det følgende teoretiske rammeverket for tillit, som er viktig for presentasjonen av tillitsbasert 

ledelse. 

 

																																																								
65 Pfeffer & Veiga, 1999:37	
66 Pfeffer & Veiga, 1999:37 
67 Pfeffer & Veiga, 1999:40 
68 Boxall & Purcell, 2011:7 
69 Pfeffer & Veiga, 1999:46 
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1. Selektiv rekruttering 

Virksomheter får en stor fortjeneste gjennom innsatsen de legger i selektiv rekruttering, for å 

sikre seg de riktige individene. Det må skapes en god match mellom potensielle 

medarbeideres evner og ferdigheter, og de kravene som stilles til jobben. Samtidig påpekes 

det at ferdigheter og evner som er vanskelig å lære bør vektlegges i ansettelsen av gode 

medarbeidere, eksempelvis evnen til å arbeide i team og til å tilpasse seg andre individer. 

Slik blir også den kulturelle matchen sentral ved rekruttering av nye medarbeidere, fremfor å 

kun se på tekniske ferdigheter70. 

 

2. Jobbsikkerhet 

Det kan virke selvmotsigende eller umulig å skape jobbsikkerhet for medarbeiderne i 

moderne virksomheters konkurranseverden. Likevel er jobbsikkerhet fundamentalt for å 

skape konkurransefortrinn i de fleste høypresterende virksomheter71. Ved å vise tillit til sine 

medarbeidere gjennom jobbsikkerhet, også i nedgangstider, skaper man engasjement i 

arbeidsstokken til å yte mer. Dette utgjør også en lavere kostnad for virksomheter i det lange 

løp, med tanke på deres tid og ressurser brukt på selektiv rekruttering72. Virksomheter må 

jobbe med å holde på sine dyktige medarbeidere, slik at de ikke gir konkurrentene tilgang på 

kritiske ressurser. 

 

3. Desentralisering og selvstyrte team 

En av de største fordelene med teambaserte virksomheter er at man flytter kontroll nedover i 

virksomheten, ved at de ansatte får mer ansvar. Ved å delegere ansvar, vil de ansatte føle seg 

mer involvert og engasjert til å oppnå resultater73. Tillit til virksomhetenes medarbeidere kan 

dermed være en kilde til høyere prestasjon, ved at de ansatte føler ansvar for å yte mer enn 

hva som er forventet av dem. 

 

4. Kompensasjonsbetinget resultater 

Det blir ofte hevdet at høy kompensasjon er en konsekvens av organisatorisk suksess, 

snarere enn forløperen, men dette er ikke alltid tilfelle74. Selvfølgelig har vellykkede 

																																																								
70 Pfeffer & Veiga, 1999:41	
71 Pfeffer & Veiga, 1999:40 
72 Pfeffer & Veiga, 1999:40 
73 Pfeffer & Veiga, 1999:41 
74 Pfeffer & Veiga, 1999:42 
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virksomheter råd til å betale mer, men høy lønn kan også produsere økonomisk suksess. 

Dette fordi medarbeidere får større fokus på sine arbeidsoppgaver, når de har tillit til at de 

får tilfredsstillende kompensasjon for sitt arbeid75. Ytre motivasjon må altså være tilstede i 

en tilfredsstillende grad for at indre motivasjon kan finne sted. 

 

5. Trening og utvikling 

Et annet kjennetegn vi har valgt å tillegge tillitsbasert ledelse er trening og utvikling. Dette 

er en viktig komponent til høy prestasjon, fordi virksomheten er avhengig av dyktige ansatte 

som tar initiativ til å identifisere og løse problemer. Samtidig må alle ansatte være 

endringsvillige og sørge for høy kvalitet. Alt dette krever en dyktig og motivert arbeidsstokk 

som har kunnskap og evne til å utføre de nødvendige oppgaver76. Gjennom fokus på trening 

og utvikling, fremfor å kjøpe talenter viser virksomheten tillit til sine ansatte. Pfeffer og 

Veiga (1999) viser til at virksomheter som ser en sammenheng mellom individer og 

fortjeneste, også har større sjanse til å overleve på markedet77. 

 

6. Redusering av statusforskjeller 

For at tillitsbasert ledelse skal fungere bør man forsøke å redusere store statusforskjeller i en 

virksomhet. Dette for å bidra til at alle ansatte føler seg verdsatt og engasjert, og for at man 

kan dra nytte av alles innstas og evner i virksomheten, uavhengig av lønn og stilling78. 

 

7. Informasjonsdeling 

Informasjonsdeling i virksomheter er en viktig komponent for å kunne prestere godt. Deling 

av informasjon om for eksempel økonomiske resultater, strategi og operasjonelle tiltak, 

formilder til de ansatte at de arbeider i en tillitskultur, der man arbeider for å gjøre hverandre 

og virksomheten bedre79. Pfeffer og Veiga (1999) refererer i denne sammenheng til John 

Mackey, CEO i Whole Food Markets, som har uttalt at ”if you are trying to create a high-

trust organization…an organization where people are all-for-one and one-for-all, you can´t 

																																																								
75 Pfeffer & Veiga, 1999:42 
76 Pfeffer & Veiga, 1999:43 
77 Pfeffer & Veiga, 1999:43 
78 Pfeffer & Veiga, 1999:44 
79 Pfeffer & Veiga, 1999:44 
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have secrets80”. Ut fra dette kan man se at fokuset i tillitsbasert ledelse er på organisatoriske 

prestasjoner, fremfor kun individuelle. 

 

Sammenfattende kan man si at alle disse kjennetegnene er viktig for å kunne utøve 

tillitsbasert ledelse i virksomheter. I innledningen belyste vi at tillitsbasert ledelse er et nytt 

fenomen, som ikke representerer en klar og entydig beskrivelse. Likevel kan vi se klare spor 

til denne trenden i litteraturen om ledelse og tillit. Organisatorisk tillit er nemlig en 

fellesbetegnelse på flere prosesser, tradisjoner, og relasjoner som blir anvendt i 

virksomheter. Av dette har vi valgt å se på tillitsbasert ledelse som ledelse i tilknytning til tre 

noe overlappende tillitsnivåer. Tillitsbasert ledelse er en kombinasjon av lederens 

personlighet, det mellommenneskelige nivået der man skaper relasjoner til andre, samt et 

organisatorisk nivå, der ledelsesoppgaven er å skape en tillitskultur i virksomheten81. I neste 

del har vi valgt å se på tillit i et teoretisk rammeverk, ut fra Dirks og Ferrin´s (2002) 

flerdimensjonale konstruksjon på tillit i virksomheter. De deler tillit inn i et karakterbasert- 

og et relasjonsbasert perspektiv for å møte det teoretiske mangfoldet82. 

 

2.2 Tillit i et teoretisk rammeverk 
Tillit er som allerede nevnt et komplisert begrep som viser til et sammensatt fenomen. 

Forskjellige forskere fokuserer på ulike definisjoner, men mange er imidlertid enige om at 

tillit har å gjøre med vilje til å godta at en er avhengig av hva andre gjør83. Tillitsdefinisjonen 

vi har valgt å fremheve, som kanskje også er den mest anerkjente, er utformet av Rousseau 

et al. (1998) og lyder som følger: “trust is a psychological state comprising the intention to 

accept vulnerability based upon positive expectations of the intentions or behavior of 

another84”. Denne sårbarheten er det Elster (2007) refererer til som tillitens fremste 

kjennetegn, ved at individer agerer med en senket guard85. Man løper derfor en risiko når 

man inngår i tillitsrelasjoner. Forskning har sett på hvordan tillit formes og hvordan tillit har 

innvirkning på prestasjoner på arbeidsplassen. For å se nærmere på dette, har vi som sagt 

valgt å se på Dirks og Ferrin (2002) sin inndeling av perspektiver. Vi har vektlagt det 
																																																								
80 Pfeffer & Veiga, 1999:44	
81 Jagd, 2009:11 
82 Dirks & Ferrin, 2002 i Reiche et al., 2014:65 
83 Kaufmann & Kaufmann, 2009:361 
84 Roussseau et al, 1998 i Dirks & Ferrin, 2002:612 
85 Elster, 2007 i Reiersen, 2015:2 
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relasjonsbaserte perspektivet, da tillit forutsetter en relasjon mellom to parter, samt at det står 

i sammenheng med vårt hovedfokus på det interpersonelle tillitsnivået. Først vil vi komme 

med en kort utdypning av det karakterbaserte perspektiv, da dette også har betydning for 

avhandlingen, fordi lederens karakter kan sees i sammenheng med lederens personlige 

tillitsnivå. 

 

2.2.1 Det karakterbaserte perspektiv 

Det karakterbaserte perspektivet legger fokus på oppfatningen medarbeideren har av lederen 

og hvordan det påvirker medarbeiderens følelse av sårbarhet. Bekymringer knyttet til tillit 

sees i sammenheng med oppfatningen av lederens karakter. Dette fordi lederen har 

myndighet til å ta avgjørelser som har sterk innvirkning på medarbeideren86. Perspektivet 

innebærer medarbeiderens forsøk på å trekke slutninger om lederens egenskaper, hvor disse 

slutningene får konsekvens for arbeidet med atferd og holdninger87. Avhandlingen ser i det 

følgende nærmere på teorier som i hovedsak faller naturlig inn i det karakterbaserte 

perspektivet, og da også lederens personlige tillitsnivå. 

 

2.2.1.1 An Integrative Model of Trust 

Den kanskje mest kjente og siterte tillitsmodellen i litteraturen er Mayer et al. (1995) sin 

Integrative Model of Trust. Basert på tidligere litteratur og forskning er denne modellen 

utarbeidet for å vise forutsetningene for, og resultatene av tillit. I modellen presenteres 

faktorene ability (kompetanse), benevolence (velvilje) og integrity (integritet) som sentrale 

for opplevelsen av troverdighet88. Opplevelsen av troverdighet fører til graden av tillit 

mellom tillitsgiver og tillitsmottaker. Dimensjonen av tillit påvirkes også av tillitsgiverens 

tilbøyelighet til å stole på andre. For at tillit skal lede til risikotaking i et forhold mellom en 

tillitsgiver og en tillitsmottaker, må nivået av tillit overgå nivået av opplevd risiko89. 

 

																																																								
86 Dirks & Ferrin, 2002:612 
87 Mayer et al., 1995 i Dirks & Ferrin, 2002:612 
88 Mayer et al., 1995:717-720 
89 Mayer et al., 1995:724 
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FIGUR 1: Egen fremstilling av: Integrative Model of Trust90. 

 

Begrepet tillit knyttet til denne modellen er definert som ”the willingness of a party to be 

vulnerable to the actions of another party based on the expectation that the other will 

perform a particular action important to the trustor, irrespective of the ability to monitor or 

control that other party91”. Denne definisjonen inneholder to viktige komponenter. Den 

første er intensjonen om å akseptere sårbarhet, og den andre er positive forventninger, som 

har røtter i tidligere tillitsformuleringer92. Det å være sårbar indikerer at det er noe av 

betydning som kan gå tapt; altså er det en risiko å gjøre seg sårbar93. Dog er ikke tillit å ta 

risiko i seg selv, men snarere det å ha vilje til å gjøre det. Forfattere i tillitslitteraturen strides 

over hvor mange faktorer som kjennetegner troverdigheten for tillit. Denne modellen tar som 

sagt for seg følgende tre sentrale faktorer: 

 

Kompetanse handler om de evner, kunnskaper og karakteristikker som gjør en part i 

stand til å kunne ha innflytelse på et spesifikt område. En person med kompetanser 

innen et felt, vil ikke ha like gode kompetanser på et annet felt. Dermed vil ikke 

denne personen oppleves som like troverdig på ulike områder, noe som peker på at 

tillit er situasjonsavhengig94. 

 

																																																								
90 Figur basert på Proposed Model of Trust i Mayer et al., 1995:715 
91 Kee & Knox, 1970; i Mayer et al., 1995:712 
92 Colquitt et al., 2007:909 
93 Boss, 1978; Zand, 1972; i Mayer et al., 1995:712 
94 Mayer et al., 1995:717 
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Velvilje fremstiller troen på at tillitsmottakeren ønsker tillitsgiveren godt. Det at 

tillitsmottakeren har gode intensjoner og motiver ovenfor tillitsgiveren er altså viktig 

for opplevelsen av troverdighet95. Slik er velvilje en sentral faktor for å oppnå tillit. 

 

Integritet som en faktor for troverdighet innebærer at både tillitsgiver og 

tillitsmottaker har like eller forenelige prinsipper i henhold til hva som er akseptabel 

atferd i virksomheten eller arbeidslivet96. Enighet om hva som er riktig og galt 

påvirker slik tilliten mellom partene. 

 

Opplever tillitsgiveren disse faktorene som høye hos tillitsmottakeren, vil tillitsmottakeren 

anses som troverdig og kan dermed tilvises stor grad av tillit. Det er graden av disse 

faktorene som blir sentrale, og ikke om faktorene er tilstede eller ikke97. Slik vil også graden 

av tillit mellom to parter kunne variere med graden av troverdighet partene opplever. Som 

allerede nevnt er tillit situasjonsavhengig, men det eksisterer også en personlighetsvariabel 

når det gjelder tillit. Personlighetsvariabelen knyttes til trustors propensity som er definert 

som en stabil, individuell karakteristikk som påvirker sannsynligheten for om personen 

stoler på andre98. Jo høyere tilbøyelighet en tillitsgiver har til å stole på andre, jo mer tillit vil 

gis tillitsmottakeren før man faktisk vet noe om vedkommende. Overstående kan 

oppsummeres gjennom følgende utsagn: “Trust for a trustee will be a function of the 

trustee’s perceived ability, benevolence, and integrity and of the trustor’s propensity to 

trust99”. 

 

Tillit knyttes også til holdningsmessige outcomes, særlig til engasjement og 

jobbtilfredshet100. Det er kjent at ledere er ansvarlig for mange oppgaver som har 

innvirkning på de ansattes jobbtilfredshet, blant annet prestasjonsevalueringer, opplæring og 

veiledning101. Medarbeiderne vil være mer positiv til at lederen skal ta disse avgjørelsene om 

troverdigheten til lederen er høy102. Faktorene for opplevd troverdighet som nevnt i 

																																																								
95 Mayer et al., 1995:718 
96 Mayer et al., 1995:719 
97 Mayer et al., 1995:721 
98 Colquitt et al., 2007:909-910 
99 Mayer et al., 1995:720 
100 Dirks & Ferrin, 2002:613 
101 Rich, 1997 i Dirks & Ferrin, 2002:613 
102 Dirks & Ferrin, 2002:613 
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Integrative Model of Trust må altså være tilstede hos lederen for at troverdigheten skal 

oppleves som sterk. Er det derimot et lavt nivå av tillit til lederen, vil dette være psykisk 

belastende for medarbeideren, da lederen har makt over viktige elementer i medarbeiderens 

jobbhverdag. Dette vil gi medarbeideren en negativ opplevelse av arbeidsplassen. Ut ifra 

dette ser vi at tillitsbasert ledelse kan assosieres med økt jobbtilfredshet, organisatorisk 

engasjement, samt lavere intensjon om å forlate jobben103. Disse elementene finner vi også 

igjen i matchingmodellen til Wanous (1992), som utdypes senere i teorikapittelet. 

 

2.2.1.2 Ledelse av kunnskapsmedarbeidere 

Dagens virksomheter er i stor grad avhengig av sine medarbeidere og deres kunnskap, der 

kunnskapsorganisasjonenes viktigste ressurs er kunnskapsmedarbeideren104. Begrepet 

kunnskapsmedarbeider defineres som ”velkvalifiserte arbeidstakere med personlige evner, 

kunnskap og/eller kompetanse som bidrar til å øke, realisere og stimulere en organisasjons 

verdiskapning og arbeidsprosesser105”. Denne gruppen av arbeidstakere opptrer i størst grad 

innenfor bransjer som IT- og kommunikasjonsselskaper, media og reklame, finans, 

konsulent- og rådgivningsvirksomhet, samt advokatnæringen106. 

 

Utviklingen, der menneskene i større og større grad er blitt virksomhetens viktigste ressurs, 

har skapt nye forutsetninger for, og krav til utøvelse av ledelse107. ”Undersøkelser viser at 

mange ledere opplever at kunnskapsmedarbeidere har større innsikt enn de selv på flere 

områder, er vanskelig å holde på, og at de ikke aksepterer å ha en leder over seg108”. På 

bakgrunn av dette er det behov for ny tenkning rundt utøvelse av ledelse og interaksjonen 

mellom leder og medarbeider109. Lederne må i større grad lede på kunnskapsmedarbeidernes 

premisser for å oppnå troverdighet og for å få medhold blant medarbeiderne. De relasjonelle 

og mellommenneskelige ferdighetene til en leder blir dermed av stor betydning i 

kunnskapsorganisasjoner, der lederens emosjonelle intelligens står sentralt110. Det 

argumenteres altså for at lederen må være i stand til å lede gjennom både det relasjonelle og 
																																																								
103 Dirks & Ferrin, 2002:613 
104 Nordhaug, 2002:280 
105 Nordhaug, 2002:282 
106 Nordhaug, 2002:282 
107 Nordhaug, 2002:286 
108 Colbjørnsen et al. i Nordhaug 2002:286 
109 Nordhaug, 2002:286 
110 Nordhaug, 2002:287 
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det emosjonelle. Ved å inspirere og stimulere sine medarbeidere, vil lederen kunne oppnå 

aksept og tillit111. Dette støttes opp av Mintzberg (1998) som argumenterer for at 

kunnskapsmedarbeidere i hovedsak responderer på inspirasjon fremfor veiledning112. Slik 

ser vi en link til kjennetegnet om trening og utvikling, da et slik fokus kan være mer 

lønnsomt enn å kjøpe talenter. Gjennom trening og utvikling vil også jobbsikkerheten til de 

ansatte styrkes, da lederen sørger for at medarbeiderne tilegner seg ny kompetanse som er 

nødvendig for virksomhetens konkurransekraft. 

 

2.2.2 Det relasjonsbaserte perspektiv 

I det relasjonsbaserte perspektivet legges det vekt på leder-medarbeider relasjonen, der 

lederens oppgave blir å tilrettelegge for medarbeiderens opplevelse av forholdet. Dette 

forholdet er preget av en langsiktig orientering, der utvekslingen mellom leder og 

medarbeider er pågående, og basert på følelser av diffus forpliktelse. Enkelte forskere 

beskriver derfor tillit i virksomheter som en sosial utvekslingsprosess113. Relasjonen mellom 

leder og medarbeider går utover den standardiserte økonomiske kontrakten, da det handles ut 

ifra tillit, velvilje og gjensidige forpliktelser114. Avhandlingen vil videre se nærmere på ulike 

teorier som vi ser naturlig under det relasjonsbaserte perspektivet, og slik også det 

interpersonelle nivået som ser på ledelse i tilknytning til tillit i relasjon til andre. 

 

2.2.2.1 Organizational Citizenship Behavior 

Da forskere har brukt det relasjonsbaserte perspektivet til å beskrive hvordan tillitsrelasjoner 

mellom leder og medarbeider utløser organizational citizenship behavior (OCB)115, er dette 

et sentralt begrep å belyse i vår avhandling. LePine et al. (2002) argumenterer for at det har 

skjedd et skifte fra hierarkiske virksomheter, til mer flate strukturer. Dette skiftet har ført 

med seg trenden om OCB, fordi det stiller større krav til medarbeiderne om å være mer 

autonome enn tidligere, og de vil dermed i større grad komme med initiativ for 

virksomhetens beste116. Organ (1997) refererer til OCB som”behavior that contributes 
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112 Mintzberg, 1998 i Nordhaug, 2002:286 
113 Kuvaas et al., 2012:761 
114 Dirks & Ferrin, 2002:612 
115 Dirks & Ferrin, 2002:612 
116 LePine et al., 2002:52 
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indirectly to the organization through the maintenance of the organization’s social 

system117”. OCB benevnes på norsk som ekstrarolleatferd, og omhandler medarbeidernes 

frivillige engasjement innad i virksomheten som ikke er en del av de spesifikke 

arbeidsoppgavene. OCB sees på som tiltak og handlinger som er til det beste for 

virksomhetens interesser, og som ikke nødvendigvis gir vedkommende formell belønning118. 

Slik ser vi at OCB har potensiale til å skape merverdi for virksomheten, og kan dermed være 

en kilde til konkurransefortrinn. OCB har vist seg som et viktig element når virksomheten og 

de ansatte preges av gjensidig avhengighet og uforutsigbarhet119. Slik forstår vi også hvorfor 

tillit i virksomheter har vist seg å resultere i høyere grad av OCB120. 

 

2.2.2.2 Tillitsrelasjoner tar tid 

Tillit er bærebjelken i alle relasjoner121. Grunnlaget for tillit skapes i skjebnesvangre 

sekunder av det første møtet mellom individer. Spurkeland (2014) beskriver dette møtet som 

en bevegelse mot varme eller kulde, alt etter om man intuitivt føler tillit eller mangel på 

den122. I møte mellom leder og medarbeider, er det lederen som sitter med nøkkelen til 

kontakt. Det er viktig at lederen er bevisst denne tilstanden. Lederen må vise interesse for 

medarbeideren for å skape et godt fundament som er avgjørende for senere samarbeid123. 

Ved å vise tillit til sine medarbeidere, skaper det grobunn for at denne tilliten returneres til 

lederen. Det videre arbeidet med tillit må bygges steg for steg gjennom interaksjon124. Med 

andre ord er altså tillit et resultat av opplevde erfaringer125. 

 

Tillit i relasjoner er et viktig element for at ledere skal ha innflytelse og innvirkning på sine 

medarbeidere126. Samtidig er det viktig å merke seg at tillit er personlig, og hvordan denne 

relasjonen bygges vil variere fra individ til individ. Slik er tillit ingen konstant tilstand, men 

noe som varierer gjennom ulike interaksjoner og opplevelser127. Interaksjonene som er med 

																																																								
117 Organ, 1997 i LePine et. al, 2002:52 
118 Matthiesen, 2014:35 
119 Matthiesen, 2014:37 
120 Dirks & Ferrin, 2002:613 
121 Spurkeland, 2014: 35	
122 Spurkeland, 2014:50 
123 Spurkeland, 2014:50 
124 Spurkeland, 2014:42 
125 Spurkeland, 2014:42 
126 Spurkeland, 2014:36 
127 Spurkeland, 2014:42 
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på å øke eller minske tilliten, legger også grunnlaget for det sosiale fellesskapet i 

virksomheter, der det gir mulighet for den enkelte til å føle tilhørighet. Dette er sentralt siden 

individer er sosiale vesener, som har sosiale behov. Felleskap er derfor en viktig faktor for å 

skape trivsel på arbeidsplassen128. Fokuset på å skape trivsel og fellesskap har den fordelen 

at medarbeiderne ofte fremstår som gode ambassadører for virksomheten utad, fordi de føler 

lojalitet til virksomheten129. Videre viser forskning at trivsel og fellesskap kan redusere 

fravær fra jobben, og skaper større stabilitet i arbeidsforholdet130. Spurkeland (2014) 

argumenterer for at intern tillit er avgjørende for virksomheters suksess131. Ledelse blir i 

denne sammenheng å ivareta tillit. Av dette kan man se at det tar lang tid å bygge 

tillitsrelasjoner, men det er også verdt å merke seg at det tar kort tid å bryte den ned, der 

spranget mellom tillit og mistillit er kort. Slik ser vi at tillit i en relasjon alltid vil stå i fare 

for å misbrukes. I denne avhandlingen hvor tillit står i fokus, ser vi det som nødvendig å 

også belyse potensielle utfordringer ved fenomenet. Mistillit bryter løs som en emosjonell 

reaksjon på uventet negativ atferd132. Videre kan mistillit vokse seg større gjennom repeterte 

handlinger som forsterker det negative. Brudd på tillit kan oppstå enten bevisst eller ved 

forsømmelse når individer ikke handler i takt med avtaler, hvor en bryter vilkårene mellom 

de involverte partene. Mistillit kjennetegnes ved at tilliten mangler åpenhet for dialog133. 

Som leder er det derfor viktig å være bevisst dette, og kommunisere åpenhet med sine 

medarbeidere. Dette fordi tillit krever pleie og vedlikehold for ikke å svinne hen. 

Forfremmelser av medarbeidere kan av en part oppleves som en tillitserklæring, samtidig 

kan de som ikke blir forfremmet oppleve dette som mistillit hvis det er mistanke om 

favorisering. Slik ser vi at tillit kan fremskaffe både positive og negative følelser i 

medarbeiderne. 

 

2.2.2.3 Risiko i tillitsrelasjoner 

Som vi skal se senere i teorien om empowerment er ledere nødt til å gi avkall på kontroll og 

styring i en viss grad, for at medarbeiderne skal kunne yte mer selvstendig og ansvarsfullt. 

Lederen blir slik avhengig av sine medarbeidere for å oppnå resultater. Avkall på kontroll 
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129 Jacobsen & Thorsvik, 2013:127 
130 Griffeth et al., 2000, i Jacobsen & Thorsvik, 2013:127 
131 Spurkeland, 2014:55 
132 Spurkeland, 2014:49 
133 Spurkeland, 2014:46 
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forutsetter risikotaking, som viser til at etableringen av tillitsrelasjoner kan være veldig 

problematisk, spesielt i en situasjon som gir mulighet for gevinst for både tillitsgiver og 

tillitsmottaker. I en slik situasjon må A (tillitsgiver) først ta en vurdering på om han vil 

handle (vise tillit) med B (tillitsmottaker) eller ikke. Dersom A ikke handler (ikke viser tillit) 

med B, får begge et utbytte på null, men hvis A handler med B, betyr det at A gir ansvar d til 

B. Etter at A har lagt dette ansvaret i hendene på B, kan B opptre på to måter. B kan 

gjenspeile As tillit og opptre i samspill med deres felles interesser, og dette gir dem begge et 

utbytte på b. Alternativt kan B utnytte As tillit. B får da et utbytte på a, der a er større enn b, 

mens A lider et tap på –d134. Nedenfor vises en illustrasjon av en sekvensiell fremstilling av 

dette tillitsspillet. 

 

 
FIGUR 2: Egen fremstilling av: Tillitsspillet135. 

 

Denne figuren illustrerer to viktige elementer. For det første viser den betydningen tillit har 

for samhandling i en virksomhet. Inngår tillitsgiver og tillitsmottaker i en relasjon, vil de 

begge få det bedre enn om de praktiserer hver for seg, som viser til at tillit er 

mulighetsskapende. Problemet ligger i at B har muligheten til ikke å gjengjelde As tillit136. 
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135 Figur basert på Tillitsspillet i Reiersen, 2015:7 
136 Reiersen, 2015:7 
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Coleman (1990) mener begrepet tillit kan presiseres gjennom en nærmere analyse av 

beslutningen om å vise tillit eller ikke137. Denne tilnærmingen viser også at tillit er nært 

knyttet til risiko, som er tillitspillets andre sentrale elementet. Eksistensen av risiko er altså 

en betingelse for at tillit har en relevans: ”Trust would not be needed if actions could be 

undertaken with complete certainty and no risk (…) risk creates an opportunity for trust, 

which leads to risk taking138”. Ved å vise tillit gjør A seg sårbar når vedkommende risikerer 

at B misbruker tilliten som blir vist. Kilden til risiko er altså først og fremst bundet til 

usikkerhet på om tillitsmottakeren vil gjengjelde tillit eller ikke139. 

 

Sørhaug (1996) argumenterer for at tillit er en nødvendig kilde for ledelse140, der det i alle 

menneskelige relasjoner pågår en gjensidig påvirkning. Siden tillit baserer seg på 

forventninger, styrkes disse jo mer man baserer seg på dem141. Det å gi tillit har derfor en 

effekt der den styrker den andres opplevelse av seg selv, fordi den gir rom for utvikling hos 

den enkelte. Lederen behøver makt og innflytelse for å kunne lede sine medarbeidere i 

samme retning og skape trygg vekst for virksomheten. Derfor er det viktig at lederen innehar 

et forhold til de fag, ferdigheter og individer som skal til for å nå et gitt mål142. Dilemmaet 

ligger i at maktbalansen er annerledes i dag enn det den tidligere har vært. Som allerede 

nevnt er tillitsbasert ledelse en erkjennelse av avmakt fra lederens side, siden det 

fundamentale her er at det er andre enn lederen som realiserer virksomhetens mål143. Dette 

fordi medarbeidere i kunnskapsorganisasjoner ofte har lengre utdannelse, mer kunnskap og 

erfaring enn sine ledere. I denne sammenheng kan man se at kunnskap er makt. 

 

Tillit er verken selvsagt eller kan kreves, og paradokset ligger i at tillit og makt både 

forutsetter og truer hverandre144. Da medarbeidere i kunnskapsorganisasjoner besitter enormt 

mye kunnskap, ser vi at det kan være hensiktsmessig å tilstrebe redusering av 

statusforskjeller innad i virksomheten, fordi det i mange tilfeller ikke er lederen som vet 

best. Relasjonen mellom leder og medarbeider forutsetter seg selv ved at de bygger på 

																																																								
137 Coleman, 1990 i Reiersen, 2015:3 
138 Rousseau et al., 1998:395, i Reiersen, 2015:5 
139 Reiersen, 2015:5	
140 Sørhaug, 1996:26 
141 Sørhaug, 1996:23 
142 Sørhaug, 1996:79 
143 Sørhaug, 1996:79 
144 Sørhaug, 1996:23 
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gjensidige forventninger som ennå ikke er blitt realisert145. Det er med andre ord risikofylte 

handlinger fordi det ikke kan foretas noen betingelser eller garantier for utfallet146. Ved å 

utøve tillit blir man nødt til å stole på andre, i håp om at tilliten blir returnert. Tillit er dermed 

avhengig av åpenhet og ærlighet. Dette ble det henvist til under fremstillingen av lederens 

karakter vist i Integrative Model of Trust, der blant annet lederens kompetanse, velvilje og 

integritet er sentralt for å skape en relasjon. 

 

2.2.2.4 Motivasjon i tillitsrelasjoner 

Som tidligere nevnt henviser Pfeffer og Veiga (1999) til at medarbeiderne konsentrerer seg 

mer om sine arbeidsoppgaver, og om å prestere godt når de ikke behøver å engste seg for 

kompensasjonsbetingede resultater147. Slik kan vi se at det som benevnes som ytre 

motivasjon, altså atferd stimulert av ytre faktorer som belønning eller anerkjennelse bør være 

tilstede for at medarbeiderne skal ha det riktige fokuset i arbeidshverdagen. Når de mest 

grunnleggende behovene i livet er sikret, kan individer strekke seg etter mer autonome mål 

gjennom å oppleve indre motivasjon. Indre motivasjon referer til atferd med bakgrunn i 

indre belønning som tilfredshet, glede eller mening knyttet til oppgavene som utføres148. 

Denne formen for motivasjon er generelt en mer effektiv kilde til gode prestasjoner enn ytre 

motivasjon når det gjelder oppgaver hvor kvalitet, forståelse, læring og utvikling, er 

viktigere enn kvantitet149. I forlengelsen av dette henviser Spurkeland (2014) til en svensk 

undersøkelse lagt frem av Norges Juristforbund i 2011, som knytter motivasjon og 

produktivitet til tillit i virksomheter. Undersøkelsen viser at medarbeidernes motivasjon 

synker fra 76% til 24%, og produktiviteten fra 71% til 19% når lederen mister tillit150. Disse 

funnene støttes opp av undersøkelser fra Kaufmann og Kaufmann (2009) der det indikeres at 

mangel på tillit gjør at medarbeiderne vil forholde seg passivt til sin leder, og lederen vil slik 

ha lav grad av påvirkningskraft151. Tillitsforholdet kan derfor tenkes å være fundamentet for 

å utføre arbeid i virksomheter på en effektiv måte. 

 

																																																								
145 Sørhaug, 1996:23 
146 Sørhaug, 1996:22	
147 Pfeffer & Veiga, 1999:42 
148 Kuvaas, 2009:22 
149 Kuvaas, 2009:25 
150 Hegerberg, 2011 i Spurkeland, 2014:37 (Norges Juristforbund) 
151 Kaufmann & Kaufmann, 2009:358-359 
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Pfeffer og Veiga (1999) argumenterer for at tillit og villighet til å delegere arbeidsoppgaver 

kan være en forutsetning for å oppnå organisatorisk suksess gjennom menneskelige ressurser 

i en virksomhet152, og her blir empowerment sentralt. Empowerment krever at lederen må 

vise tillit til sine medarbeidere og gi avkall på kontroll til en viss grad153. Lederen må gi 

frihet og støtte til medarbeiderne slik at de kan fatte beslutninger og ta initiativ ovenfor ulike 

krav og utfordringer på jobben154, uten noen form for godkjenning i forkant155. Ved å gi 

ansatte empowerment kan lederen i større grad utnytte seg av ferdighetene, kunnskapen og 

motivasjonen til virksomhetens medarbeidere156. Avkall på kontroll handler om delegering 

av arbeidsoppgaver og slik knytter vi empowerment opp mot kjennetegnet om 

desentralisering og selvstyrte team. Psykologisk empowerment er definert som en følelse der 

følgende følelsesdimensjoner inngår: 

 

1) Mening: Samsvar mellom arbeidets innhold og medarbeidernes overbevisninger, 

verdier og standarder. 

2) Kompetanse: Medarbeideren har tiltro til å kunne gjennomføre arbeidsoppgavene på 

en god måte. 

3) Selvbestemmelse/autonomi: Medarbeiderens opplevelse av å ha valgmuligheter når 

det gjelder igangsetting eller regulering av atferd og handling. 

4) Påvirkning: Medarbeiderens opplevelse av å ha innflytelse på strategiske, 

administrative eller operasjonelle aktiviteter og utfall157. 

 

Lederens oppgave blir å fremme empowerment gjennom opplevelsen av disse 

følelsesdimensjonene. Noe som ifølge Blanchard et al. (2002) kan hjelpe ledere med å øke 

effektiviteten hos medarbeidere i enhver virksomhet158. De fire følelsesdimensjonene nevnt 

over benevnes som komponenter for indre motivasjon159. Av dette kan man se at 

empowerment bør fremmes, slik at virksomheten får indre motiverte og høyt presterende 

medarbeidere. 

																																																								
152 Pfeffer & Veiga, 1999:46 
153 Sternberg, 1992:69 
154 Quinn & Spreitzer, 1997 i Arogundade & Arogundade, 2015:29 
155 Sternberg, 1992:69 
156 Blanchard et al., 2002:6	
157 Kuvaas & Dysvik, 2012:63 
158 Blanchard et al., 2002:6 
159 Gagné et al., 1997:1223 
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Spurkeland (2014) påpeker at ”alle mennesker vil bli vist tillit gjennom ansvar og frihet160”. 

Lederen må derfor ta stilling til hvor mye frihet og ansvar som skal gis til medarbeiderne. I 

mange situasjoner er det helt nødvendig med en viss grad av styring og kontroll. Problemet 

blir da at dette står i konflikt med medarbeidernes ønske om ansvar og frihet. Sterk styring 

øker risikoen for at den indre motivasjonen til medarbeiderne faller. På den andre siden vil 

for høy grad av frihet resultere i at virksomhetens konsept blekner på grunn av individuelle 

arbeidsmetoder og handlinger161. Slik oppstår altså et ledelsesdilemma, hvor fordelene ved 

det ene må veies opp mot ulempene av det andre. Utfordringen blir å finne en god balanse 

mellom frihet og styring, slik at de ansattes motivasjon ikke reduseres, samtidig som 

virksomhetens konsept består. Videre skal vi se at ulike jobbkarakteristikker også har 

innvirkning på de ansattes motivasjon. 

 

Da indre motivasjon er en viktig kilde til sentrale holdninger og atferd i en virksomhet, er det 

verdt å undersøke hva som faktisk skaper indre motivasjon. Vi ser stor sammenheng mellom 

teorien om empowerment og jobbkarakteristikamodellen som er utformet av Hackman og 

Oldham (1976). I denne modellen ser de på sammenhengen mellom grunnleggende 

jobbdimensjoner, og blant annet intern arbeidsmotivasjon, her omtalt som indre 

motivasjon162. Denne modellen presenterer fem grunnleggende jobbdimensjoner som fører 

til tre psykologiske tilstander, som videre leder til flere gunstige personlige og jobbrelaterte 

resultater163. Det er de tre psykologiske tilstandene som er kjernen i modellen, altså 

opplevelsen av mening, ansvar og kunnskap164. Tilstedeværelse av disse psykologiske 

tilstandene predikerer høy indre motivasjon, høy kvalitet på utført arbeid, høy 

jobbtilfredshet, samt lavt fravær og lav intensjon om å slutte i jobben165. For å oppnå de 

ulike psykologiske tilstandene må ulike jobbdimensjoner være tilstede. De tre 

jobbkarakteristikkene som fører til opplevd mening med jobben er oppgavevariasjon, 

oppgaveidentitet og oppgavens betydning. For å oppnå opplevelse av ansvar må autonomi i 

																																																								
160 Spurkeland, 2014:53 
161 Nordhaug, 2002:71 
162 Hackman et al, 2005:76 
163 Hackman & Oldham, 1976:255 
164 Hackman & Oldham, 1976:255 
165 Hackman & Oldham, 1976:259 



	 35	

arbeidssituasjonene vær tilstede. Til slutt må tilbakemeldinger fremkomme, slik at man 

oppnår kunnskap om arbeidets faktiske resultater166. 

	
FIGUR 3: Egen fremstilling av: Jobbkarakteristikamodellen167. 

 

De fem jobbkarakteristikkene danner det som omtales som Motivation Potential Score 

(MPS) for en gitt jobb168. Med bakgrunn i MPS kan vi se at de grunnleggende 

jobbdimensjonene må være tilstede for at MPS ikke skal være tilnærmet lik null. Derimot er 

ikke hver enkelt faktor som fører til meningsfullhet like kritisk for en lav MPS169. Graden av 

potensiell motivasjon som en jobb innehar regnes ut fra følgende formel170: 

 

MPS = Oppgavevariasjon + Oppgaveidentitet + Oppgavens betydning
3  × Autonomi × Tilbakemelding 

 

																																																								
166 Hackman & Oldham, 1976:257-258	
167 Figur basert på Jobbkarakteristikamodellen i Mikkelsen & Laudal, Strategisk HRM. (01.04.2016) 
168 Hackman et al., 2005:78 
169 Hackman & Oldham, 1976:258 
170 Hackman et al, 2005:78 
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Jobbkarakteristikamodellen er utvilsomt velutviklet og anerkjent171, men når det er sagt er 

det verdt å se på kritikken rettet mot den. Som opphavsmennene selv har påpekt i ettertid, så 

er det noen variabler som spiller en avgjørende rolle for bruken av gyldigheten av modellen. 

På den ene siden har man individer som ikke trenger stor grad av autonomi i en 

jobbsituasjon, fordi de føler trygghet og trivsel i en enkel jobb med liten variasjon og lav 

grad av påvirkningskraft172. Denne kritikken er tatt til etterretning og dermed kan vi se i 

modellen vi har valgt at behovet for utvikling spiller inn som en moderator. Effekten av de 

kritiske psykologiske tilstandene modereres om behovet for utvikling hos medarbeiderne 

ikke er tilstede173. På den andre siden finnes det individer som mangler den grunnleggende 

kompetansen som kreves, og vil dermed oppleve frustrasjon og angst uansett174. 

Jobbkarakteristikkene kan altså ikke betraktes som objektive størrelser, men kun gis verdi 

gjennom individets subjektive opplevelse av dem. Det er med andre ord individuelle 

forskjeller som er nødvendig å ta hensyn til når man benytter seg av denne teorien. En 

forutsetning blir da at medarbeiderne må være kompetente og motiverte for å kunne utføre 

arbeidet selvstendig, og av dette føle mestring. Det vil altså si at hvis arbeidsplassen legger 

til rette for stor selvbestemmelse, vil jobbresultatene i stor grad være avhengig av 

egeninnsats, vilje og kompetanse. Når selvbestemmelsen øker, vil de ansatte føle ansvar for 

suksess og fiasko som oppstår175. Et grunnleggende bidrag til økt selvbestemmelse er flat 

virksomhetsstruktur. Som nevnt tidligere er dette fordi ansvaret overlates til den enkelte 

ansatt som får større eller total autoritet for eget arbeid. Dette kan være med på å gjøre selv 

rutinepregede jobber mer motiverende176. En siste kritikk av jobbkarakteristikamodellen som 

vi har valgt å belyse, går på at modellen ikke tar hensyn til at sosiale relasjoner spiller inn på 

hvor effektive virksomhetene er. Jobbdimensjonene kan altså ikke isoleres fra sosial 

samhandling177. 

 

Når dette er sagt, er det også interessant å se på Motivation Crowding Theory, fordi 

dimensjonen rundt ytre motivasjon og kontroll gjennom overvåkning kan oppleves ulikt fra 

medarbeider til medarbeider. Frey (1997) skiller her mellom crowding-in og crowding-out 
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172 Oldham & Hackman, 2010:464  
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174 Oldham & Hackman, 2010:464 
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176 Hackman & Oldham, 1980:138-139 
177 Oldham & Hackman, 2010:468-469 
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effekt av motivasjon178, hvor det blir sett på som støttende eller kommanderende ekstern 

påvirkning. Hvis påvirkningen oppfattes som kommanderende og dermed ikke anerkjenner 

den ansattes egen motivasjon for å gjøre jobben, vil den indre motivasjonen reduseres. 

Derimot, hvis den ansatte oppfatter den eksterne påvirkning som støttende på egne verdier, 

kan den indre motivasjonen til den ansatte øke179. Dette kan forklares ut fra 

sosialpsykologiske prosesser, og vi finner det dermed hensiktsmessig å se på Self-

Determination Theory som er en integrert del av Motivation Crowding Theory180. Denne 

teorien legger til grunn at det må eksistere tre grunnleggende behov for at indre motivasjon 

kan finne sted; autonomi, kompetanse og tilknytning til arbeidet181. Disse behovene er noe 

overlappende med følelsesdimensjonene som blir presentert under empowerment. Hvis den 

ytre motivasjonen og kontrollen blir oppfattet som kommanderende og overvåkende på 

arbeidet, vil ikke disse behovene bli møtt. Det betyr at hvis den negative effekten er større 

enn den positive, disiplinerende effekten, kan kontrollsystemet motvirke den forventede 

atferden182. Motsatt kan man se at hvis den ytre motivasjonen og kontrollen blir oppfattet 

som støttende, hvor medarbeiderne føler at deres arbeid blir anerkjent ved ytre motivasjon 

og kontroll, kan den indre motivasjonen øke. Til tross for at denne teorien fører til en 

generalisering mellom motivasjon og atferd, er det viktig å påpeke at det blir avgjørende at 

ledere er oppmerksom på de ansattes oppfattelse av kontrollsystemer, for å kunne 

effektivisere virksomheten på best mulig måte183. Dette fordi det er grunn til å forvente at det 

er en sammenheng mellom indre motivasjon og prestasjon184, der forskning for eksempel 

viser til at kontrollerende dokumentasjon som oppleves som kommanderende øker sjansen 

for økt sykefravær185. 

 

2.2.2.5 Kommunikasjon i tillitsrelasjoner 

Kommunikasjon er et sentralt element i det relasjonsbaserte perspektivet. For å lykkes med 

frihet innenfor visse rammer der tillit blir utvist, må kommunikasjon være tilstede. I moderne 

virksomheter blir kommunikasjon sett på som en dynamisk prosess hvor det skjer en 
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utveksling av informasjon og kunnskap mellom to eller flere parter. Mottakeren får gjennom 

det som blir kommunisert en forståelse av budskapet186. Det er ingen sikkerhet for at 

budskapet blir avkodet slik avsender mente det, og derfor blir fortolkning av budskapet og 

skapelse av mening sentralt187. Det handler altså ikke om hva man kommuniserer, men 

hvordan man kommuniserer det. En av hensiktene med kommunikasjon er at den skal 

forminske usikkerhet i virksomheten. Som leder blir da relasjonskompetanse viktig, der 

ledelse handler om å gjøre andre gode188. Slik ser vi en klar sammenheng mellom 

kommunikasjon og det vi anskuer som et kjennetegnet på tillitsbasert ledelse; 

informasjonsdeling. Det handler om at man skal dele informasjon fordi det er til det beste for 

virksomheten som helhet. Som allerede nevnt skaper tilhørighet fellesskap. Gjennom en 

felles måte å kommunisere på, skapes også et felles språk i virksomheten. Dette medfører at 

samarbeid mellom medarbeidere, på tvers av nivåer og avdelinger, blir enklere å tilrettelegge 

for189. Man føler tillit til hverandre, der man er gjensidig avhengig av hverandre, fordi man 

ønsker å arbeide for fellesskapets beste. Dette gjør det enklere for virksomheten å koordinere 

aktiviteter, fordi det skjer gjennom de ansattes ønske om å ville samarbeide, og ikke fordi de 

blir tvunget til det190. 

 

I denne sammenheng er tilbakemeldinger en viktig forutsetning for god kommunikasjon. Vi 

ser derfor nærmere på hvordan tilbakemeldinger er sentralt i tillitsrelasjoner for å skape 

utvikling i virksomheter. Å føle seg sett og akseptert er et grunnleggende behov hos 

mennesket, og dette behovet kan dekkes gjennom tilbakemeldinger. Øiestad (2004) definerer 

feedback eller det vi benevner som tilbakemeldinger, som å få øye på noe i en annen person 

og formidle det du ser til den det gjelder191. Grenness (1999) definerer også 

tilbakemeldinger, og ser på det som informasjon man mottar om egne prestasjoner192. Videre 

sies det at en tilbakemelding kun er god om den virker styrende på individers opplevelse av å 

være akseptert, inkludert og verdsatt193. Slik ser vi at tilbakemeldinger kan, og skal brukes 

som et verktøy i kommunikasjonen med de ansatte i en virksomhet. Tilbakemelding er også 
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sentralt når det kommer til læring, hvor det handler om dialoger som fremmer utvikling i 

både formelle og uformelle situasjoner194. Videre mener Askew (2000) at tilbakemeldinger 

er et avgjørende element i læringsprosessen, enten det dreier seg om læring for individer, 

grupper eller virksomheter195. Dersom en leder klarer å gi gode og konstruktive 

tilbakemeldinger til sine medarbeidere, vil tilbakemelding fungere som et verktøy for læring 

og motivasjon196. At tilbakemeldinger har innvirkning på motivasjon så vi også i 

jobbkarakteristikamodellen som ble presentert tidligere i teorikapittelet. Der så vi at indre 

motivasjon er en faktor som øker når man får kunnskap om resultatene rundt arbeidet 

gjennom tilbakemeldinger. Kommunikasjon er dermed tråden som gjør at ledere kan skape 

relasjoner i en virksomhet. Når tillit i en slik relasjon blir etablert, kan ledere oppnå sine mål 

mer effektivt med støtte fra sine medarbeidere. 

 

2.3 Rekruttering av menneskelige ressurser 
Som en sammenfatning av teorien presentert til nå har vi sett at godt lederskap med sterke 

relasjoner kan være forutsetninger for at tillitsbasert ledelse kan praktiseres. Selv om dette er 

sentralt betyr det lite hvis virksomheten ikke har skaffet seg de riktige medarbeiderne, 

ettersom den menneskelige kapitalen blir stadig viktigere for virksomheter197. Vi legger 

derfor til grunn at selektiv rekruttering er en grunnleggende dimensjon i virksomheter hvor 

man skal praktisere tillitsbasert ledelse. En god match mellom individ og virksomhet blir 

viktig fordi det danner grunnlaget for gode presentasjoner, jobbtilfredshet og engasjement, 

noe som i seg selv er kilde til konkurransefortrinn198. Derfor utdyper vi videre teorien om 

matchingmodellen, som ser på rekruttering av menneskelige ressurser. 

 

2.3.1 Matchingmodellen 

Matchingmodellen er en modell som ser på matchen mellom individ og virksomhet ved 

rekruttering av nyansatte. Modellen viser til to ulike matcher, hvor den øverste delen av 

modellen viser matchen mellom individets evner og ferdigheter, og de kravene som 

forventes til stillingen. Resultatet av denne matchen er evnen til å utføre jobben på en god 
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måte, og dette er den tradisjonelle måten å se på rekruttering199. Den nedre delen av 

modellen viser til en annen type match, som er mellom individets spesifikke jobbønsker og 

virksomhetsklimaets evne til å innfri disse ønskene. Denne matchen har direkte innvirkning 

på jobbtilfredshet, og indirekte påvirker den jobbengasjement200. Det påpekes at 

jobbengasjement bygges opp over tid, og er et resultat av jobbtilfredshet201. Det handler altså 

om å foreta selektiv rekruttering for å oppnå gode prestasjoner, og tilfredse medarbeidere 

som har høyt organisatorisk engasjement. 

 

 
FIGUR 4: Egen fremstilling av: Matchingmodellen202. 
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202 Figur basert på Matching Individual and Organization i Wanous, 1992:8 
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I henhold til den nederste matchen i modellen spiller forventninger til jobben en sentral rolle. 

Av Porter og Steers (1973) kalles dette ”the theory of met expectations203”. Nykommere i en 

virksomhet vil bli skuffet om deres forventninger til jobben ikke innfris. Denne skuffelsen 

resulterer videre i lav jobbtilfredshet og lavt engasjement ovenfor virksomheten, som videre 

øker medarbeiderens intensjon om å slutte i jobben. Klarer det organisatoriske klimaet 

derimot å innfri de forventingene som nykommerne har, vil jobbtilfredshet og engasjement 

ovenfor virksomheten være sterk, og muligheten for at vedkommende blir i virksomheten 

styrkes204. Som vi har sett tidligere i denne avhandlingen er ikke tillit noe som oppstår 

umiddelbart, men noe som må bygges opp over tid. At medarbeiderne blir i virksomheten 

over en viss periode er derfor en forutsetning for at en tillitsrelasjon kan oppstå. Med andre 

ord er det å rekruttere individer, som er en god kulturell match for virksomheten, en sentral 

forutsetning for å kunne praktisere tillitsbasert ledelse. Samtidig må nykommeren 

selvfølgelig ha de faglige kompetansene som skal til for å prestere godt i stillingen. 

 

2.4 Tillitens skyggesider 
Tillit blir assosiert med en rekke observerbare atferder, der nesten alle eksisterende studier 

dokumenterer en sammenheng mellom atferd og positive utfall for en eller begge parter i en 

tillitsrelasjon205. Gargiulo og Ertug (2006) prøver å se på fenomenet på en mer nøytral måte, 

der de ønsker å legge frem konsekvensene som kan oppstå rundt tillit. Med dette ønsker de 

altså å rette opp i den optimistiske skjevheten som gjennomsyrer forskning på tillit, og slik 

bidra til en mer integrert teoretisk tilnærming206. 

 

Denne erkjennelsen legger til grunn at overdreven tillit skaper mulighet for negative effekter 

for enkeltindivider og/eller virksomheter. Gargiulo og Ertug (2006) hevder at disse negative 

effektene er nært knyttet til de planlagte fordelene. For det første reduserer tillit 

informasjonsinnhenting og behandlingskostnader ved å redusere behovet for overvåkning. 

Det negative utfallet kan være at blind tro kan øke risikoen for opportunistisk atferd207. For 

det andre blir tillit nært assosiert med tilfredshet og engasjement for relasjonen. Dette i sin 
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tur fører til mindre konflikter innad i en virksomheten, som minsker sannsynligheten for 

oppsigelser208. Dette kjennetegnet på tillitsbasert ledelse introduserer et element av stabilitet 

i relasjoner. En negativ oppfatning av dette oppstår fordi det ikke blir nok utskiftninger av 

medarbeidere over tid, som kan føre til stagnasjon når det kommer til kunnskap og utvikling. 

For det tredje fører tillit til utvidet kommunikasjon og informasjonsutveksling innad i 

tillitsrelasjonen. Dette skaper grobunn for multiplekse bånd der to parter deler flere sosiale 

og økonomiske utvekslinger med hverandre, ved at man for eksempel knytter 

vennskapsbånd. Ulempen ved dette er at det kan skape overdrevne relasjoner med 

unødvendige forpliktelser, fordi man får en følelsesmessig tilknytning til hverandre, der man 

føler seg forpliktet langt over det som gagner virksomheten209. Disse utfordringene kan 

oppsummeres med at tillit er bra, men at det noen ganger kan bli for mye av det gode. Det 

kan derfor argumenteres for at det hele handler om å finne en balansegang, slik at det ikke 

blir en overdreven bruk av tillit. Dette er illustrert i figuren nedenfor, som viser til det 

optimale punktet mellom tillit og fordeler. 

 

 
FIGUR 5: Egen fremstilling av: Forholdet mellom tillit og fordeler210. 

 

																																																								
208 Porter & Lilly, 1996 i Gargiulo & Ertug, 2006:170 
209 Gargiulo & Ertug, 2006:171 
210 Figur basert på The relationship between trust and benefits i Gargiulo, & Ertug, 2006:174	
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2.5 Oppsummering 
I dette kapittelet har først forsøkt å vise utviklingen som har skjedd innen praktiseringen av 

ledelse. Her har vi skissert de historiske linjene fra Taylor og frem til Hawthrone-studiene, 

som førte til et mer menneskelig arbeidsliv. Videre tok vi for oss utviklingen mot en mer 

humanistisk psykologi, som sammen med det menneskelige arbeidslivet la grunnlaget for 

fremveksten av Human Resource Management. Gjennom den presenterte teorien er det blitt 

argumentert for at tillitsbasert ledelse har vokst ut fra denne tradisjonen, og har oppstått som 

en best fit basert på en best practice. Vi har også sett på dimensjoner som vi anskuer som 

kjennetegn på tillitsbasert ledelse. Videre satte vi tillit inn i et teoretisk rammeverk, hvor vi 

har vist til teori som peker på at tillit er fundamentalt i alle relasjoner og at lederens karakter 

påvirker hvordan samspillet med medarbeiderne fungerer. Vi vil her påpeke at disse to 

tillitsnivåene er sentrale for å oppnå det tredje tillitsnivået, der tillitskulturen blir et faktum. 

Deretter så vi på viktigheten av å ansette medarbeidere som både har kompetanse og som 

passer inn i virksomhetens kultur. Avslutningsvis la vi frem potensielle skyggesider ved 

praktiseringen av tillitsbasert ledelse.
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3 Great Place to Work 
I dette kapittelet vil vi se nærmere på Great Place to Work som virksomhet og rammeverket 

som de baserer arbeidet sitt på. Videre vil vi ta for oss utfordringer som oppstår i forbindelse 

med analyseverktøyet til Great Place to Work. 

 

3.1 Great Place to Work som virksomhet 
Historien bak Great Place to Work startet i 1981 da to næringslivsjournalister i New York 

fikk i oppgave å skrive en bok om de beste arbeidsplassene i Amerika. På sin reise avdekket 

de at nøkkelen til å skape en god arbeidsplass lå i evnen til å bygge sterke tillitsbånd, stolthet 

til arbeidsplassen og fellesskap mellom medarbeidere; altså at det ikke kom an på størrelsen 

eller mengden av goder som tidligere antatt211. De oppdaget en sammenheng mellom glede 

på arbeidsplassen og virksomhetenes forretningsresultater. Denne innsikten førte til 

grunnleggelsen av Great Place to Work Institute. I 2002 ble Great Place to Work hentet til 

Europa på anbud fra EU, og i Norge har de siden arbeidet med å gjøre virksomheters 

arbeidsplasser enda bedre212. Vi har i denne avhandlingen valgt å begrense oss til Great 

Place to Work Norge, da vi ønsker å se på hvordan virksomheter på det norske markedet 

arbeider med tillitsbasert ledelse, og hvordan dette muligens kan føre til konkurransefortrinn. 

 

Overordnet sett er Great Place to Work kanskje mest kjent for sin kåring av Norges beste 

arbeidsplasser. Bredden og dimensjonen av virksomhetsundersøkelser, kulturanalyser, 

lederutvikling og helhetlige utviklingsprosesser er for mange litt mer ukjent. Great Place to 

Work arbeider ut fra en sosial misjon om at alle virksomheter kan bli en fremragende 

arbeidsplass, der Great Place to Work skal hjelpe dem med å få økt konkurransekraft og 

lønnsomhet gjennom tillitsbasert ledelse og en god virksomhetskultur213. De mener 

virksomheter kan bygge en bærekraftig lønnsomhet gjennom å få optimalt utbytte av den 

viktigste ressursen alle virksomheter innehar – hver enkelt medarbeider214. 

 

																																																								
211 Great Place to Work, 2016: Om oss (11.02.2016). 
212 Great Place to Work, 2016: Om oss (11.02.2016). 
213 Great Place to Work, 2016: Hvorfor vi gjør det vi gjør. (20.03.2016) 
214 Great Place to Work, 2016: Dette sier forskning om tillitsbasert ledelse. (20.03.2016) 
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Visjonen til Great Place to Work er at de skal forbedre kvaliteten på virksomheters 

opplevelse av arbeidsplassen215. Gjennom et samarbeid med Great Place to Work får 

virksomheter vite hvordan de ligger an i forhold til mange prosesser og elementer som 

beveger seg i virksomheten deres. I tillegg til dette er de med i en ekstern benchmarking, der 

de blir sammenlignet med andre virksomheter som er med i undersøkelsen. Dette kan være 

virksomheter i samme bransje, eller på tvers av bransjer, men uansett gir det en indikasjon på 

hvordan de ligger an på markedet. Dette er også et av de overordnede målene til Great Place 

to Work, der de ønsker å gi virksomheter ny innsikt og nye perspektiver i deres arbeid med 

menneskelige ressurser216. Oppsummerende kan man si at de har som mål å levere kunnskap 

gjennom møter, workshops, samlinger, kurs og programmer med formål med å etablere, 

forankre og skape eierskap til en ny praksis. Med dette er deres tilnærming styrkebasert, og 

bygger på prinsipper om tillitsbasert ledelse, i kombinasjon med kunnskap om hva de beste 

arbeidsplassene gjør i praksis217. 

 

I dag er Great Place to Work et ledende konsulent- og analysehus, som leverer standardiserte 

lister og rangeringer som identifiserer og klassifiserer de beste arbeidsplassene218. I 

forlengelsen av dette er det viktig å skille mellom teori og konsept. En teori kan defineres 

som en antagelse av virkeligheten gjennom en beskrivelse av et bestemt fenomen219. 

Konsept på sin side er en mer abstrakt forestilling, som gir inspirasjon, retningslinjer og 

føringer til helhet og potensiale220. Et godt konsept skal danne grunnlaget for 

designprosessen, og være bindeleddet mellom analyse og løsning. Hensikten er å 

kommunisere og effektivisere, samt å skape sterke og helhetlige felles opplevelser. Det 

burde her presiseres at et konsept kan bygge på et teoretisk fundament, men det er ikke en 

teori i seg selv. Vi vil derfor arbeide ut ifra at Great Place to Work er et konsept som 

gjennom sine analyseverktøy samler inn både kvantitative og kvalitative data. Disse dataene 

blir analysert og kodet ut fra ulike karakteristikker som skaper en formening av hva som 

betegnes som de beste arbeidsplassene. Vi vil i følgende avsnitt presentere Great Place to 

Work sitt rammeverk for å få en innsikt i hvordan de arbeider, og hva de arbeider ut fra. 

																																																								
215 Great Place to Work, 2016: Hvorfor vi gjør det vi gjør. (20.03.2016)	
216 Great Place to Work, 2016: Læring og utvikling. (20.03.2016). 
217 Great Place to Work, 2016: Læring og utvikling. (20.03.2016). 
218 Great Place to Work, 2016: Hvorfor vi gjør det vi gjør. (20.03.2016). 
219 Bokmålsordboka, 2016: Teori (12.02.2016).  
220 Bokmålsordboka, 2016: Konsept (12.02.2016).	
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3.2 Great Place to Work sitt rammeverk 
Great Place to Work bygger sin metode på et rammeverk ut fra to ulike perspektiver; et 

medarbeiderperspektiv og et ledelsesperspektiv. Da vi har valgt å intervjue HR ledere/ledere 

fra syv virksomheter som alle har blitt kåret til en av Norges beste arbeidsplasser i 2015 av 

Great Place to Work, vil vi videre kun presentere ledelsesperspektivet. Gjennom 

rammeverket beskriver Great Place to Work en fremragende arbeidsplass fra et 

lederperspektiv som: ”Et sted hvor lederen oppnår organisatoriske mål, med ansatte som gir 

sitt absolutt beste og jobber sammen som et team i et miljø av tillit221”. 

 

Videre henviser Great Place to Work til ulike praksiser, hvor formålet med praksisene er at 

ledelsen skal skape et miljø av tillit: ”Fremragende arbeidsplasser oppnår organisatoriske 

mål ved å inspirere, kommunisere og lytte. De har ansatte som gir deres absolutt beste ved å 

takke, utvikle og vise omtanke. De arbeider sammen som et team ved blant annet å feire og 

dele. Det er ikke hva organisasjonene gjør, men det er hvordan ledelsen gjør det, som utgjør 

den største forskjellen222”. 

 

 
 

FIGUR 6: Great Place to Work sin fremstilling av ledelsesperspektivet223. 

																																																								
221 Great Place to Work, 2016: Hva er en fremragende arbeidsplass? (02.02.2016). 
222 Great Place to Work, 2016: Hva er en fremragende arbeidsplass? (02.02.2016).	
223 Great Place to Work, 2016: Hva er en fremragende arbeidsplass? (02.02.2016). 
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Kriteriene Great Place to Work arbeider ut ifra når de skal vurdere de beste arbeidsplassene, 

bygger på at ”trust is the defining principle of great workplaces – created through 

managements credibility, the respect with which employees feel they are treated, and the 

extend to which employees expect to be treated fairly. The degree of pride and levels of 

authentic connection and camaraderie employees feel with one are additional essential 

components224”. Disse kriteriene ligger til grunn i analyseverktøyene som Great Place to 

Work baserer sine rangeringer på; Trust Index og Culture Audit. 

 

3.2.1 Trust Index 

Trust Index er en medarbeiderundersøkelse som er bygd opp av 58 påstander, hvor man skal 

velge hvor enig man er i hver enkelt påstand basert på en standardisert femtrinnsskala. I 

tillegg kommer det to åpne spørsmål, og eventuelle ekstraspørsmål hvis virksomheten har 

bedt om det. Undersøkelsen tar mellom 10-15 minutter, og alle svarene blir behandlet 

anonymt. Trust Index har som hensikt å måle graden av opplevd tillit, stolthet og fellesskap 

blant virksomhetens medarbeidere225. Analyseverktøyet blir i denne sammenheng et 

instrument som gjør det mulig å lytte til medarbeidernes opplevelse av arbeidsplassen, som 

gir mulighet for å innhente og evaluere deres felles tilbakemeldinger. I denne avhandlingen 

blir dette viktig for oss, da vi har valgt å se bort fra medarbeiderperspektivet grunnet plass- 

og tidsmessige årsaker, der vi kun har endt med å intervjue HR ledere/ledere. Likevel vil vi 

argumentere for at vi har fått med medarbeiderperspektivet til en viss grad, gjennom 

kåringen til Great Place to Work, som blant annet bygger på denne 

medarbeiderundersøkelsen. På grunnlag av Trust Index trekker vi en antagelse om at 

medarbeiderne i de virksomhetene vi baserer denne avhandlingen på, opplever en viss grad 

av tillit til ledelsen, nettopp fordi de som et resultat av dette har havnet på topplisten. Denne 

antagelsen gjør det mulig for oss å videre se på det interpersonelle tillitsnivået mellom leder 

og medarbeider i det videre arbeidet med hvordan de beste virksomhetene arbeider med 

tillitsbasert ledelse. 

 

																																																								
224 Great Place to Work, 2016: What is a great workplace? (09.02.2016). 
225 Great Place to Work, 2016: Medarbeiderundersøkelse - Trust Index©. (12.02.2016). 
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3.2.2 Culture Audit 

I tillegg til Trust Index, foretar Great Place to Work en kulturanalyse for å sammenligne 

hvilke praksiser som faktisk treffer medarbeiderne, og i hvilken utstrekning. Great Place to 

Work arbeider dermed med å skape en innsikt gjennom å analysere medarbeidernes svar i 

Trust Index med lederens tilbakemeldinger i Culture Audit226. Gjennom dette arbeidet 

synliggjør Great Place to Work forskjeller mellom praksiser i virksomheten og hvordan 

medarbeiderne faktisk oppfatter disse praksisene. Great Place to Work bruker altså denne 

kulturanalysen til stadfeste hva som blir gjort i virksomhetene. Culture Audit blir sentral i 

denne forbindelse til videre forbedring- og utviklingstiltak, siden den ser på gaps og 

årsakssammenhenger som medarbeiderne gir gjennom styringssignaler. Det er i Culture 

Audit analysen at det svares på spørsmål knyttet til de overstående nevnte praksiser hvor 

lederen skaper et miljø av tillit227. Culture Audit har som hensikt å se på hvilke 

ledelsespraksiser som faktisk fungerer, og hvilke som kan utvikles eller erstattes, og på 

hvilken måte. 

 

3.3 Utfordringer ved rammeverket 
Når dette er sagt om Great Place to Work og deres rammeverk, er det viktig å rette søkelyset 

mot utfordringer som kan oppstå i denne sammenheng. Dette for å skape et større bilde av 

hvordan rammeverket fungerer, og hvilke mulige fallgruver det står ovenfor. Et første 

spørsmål man kan stille seg, er om det Great Place to Work definerer som en god 

arbeidsplass, er det som faktisk er en god arbeidsplass? Dette er et spørsmål som er 

vanskelig å svare på, siden en ”god arbeidsplass” er et relativt begrep å feste seg ved. Til 

tross for dette, er det viktig å si at deres beskrivelse av en god arbeidsplass bygger på ord 

som troverdighet, respekt og rettferdighet, der medarbeiderne opplever fellesskap og 

stolthet228. Selv om dette er veldig grunnleggende ord og begreper, kan det argumenteres for 

at det er viktige elementer som må være tilstede for at medarbeidere skal kunne trives på 

arbeidsplassen. 

 

																																																								
226 Great Place to Work, 2016: Måling og Benchmarking. (12.02.2016). 
227 Great Place to Work, 2016: Praksisundersøkelsen Culture Audit©. (08.02.2016). 
228 Great Place to Work, 2016: Hva er en fremragende arbeidsplass? (20.03.2016).	
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Videre er det også viktig å rette søkelyset mot hvilke virksomheter som samarbeider med 

Great Place to Work, og dermed er en av virksomhetene som kan kåres til en av Norges 

beste arbeidsplasser. Problemet ligger i at det er en selvseleksjon, hvor det er de 

virksomhetene som allerede har skjønt at de er må bli flinkere på relasjonene til sine ansatte, 

som skaper et samarbeid. Uansett ligger problemet i at det skaper en effekt hvor det er de 

beste som allerede konkurrerer med hverandre229. Dette skaper skjevhet i undersøkelsens 

virkning, fordi det oppstår en systematisk skjev representativitet. 

 

Når dette er sagt, er det kanskje Trust Index som står ovenfor flest utfordringer i 

rammeverket. Et spørsmål vi kan anta at mange stiller seg i denne forbindelse, er hvordan 

man kan sikre troverdige svar. Det kan lett tenkes at virksomheter ønsker å vinne uansett 

hva, der ledelsen kanskje oppfordrer medarbeidere til å krysse av for gode verdier på alle 

spørsmål uavhengig a hvordan det egentlig er i praksis. Denne utfordringen kontrollerer 

Great Place to Work til en viss grad gjennom ulike tekniske kontroller som for eksempel 

responstid på undersøkelsen230. I tillegg til dette bygger hele praksisen deres på tillit, der de 

lever under filosofien om at hvis virksomheter ønsker å jukse, så er det et standpunkt 

virksomhetene selv velger, og medaljen får smake deretter231. Til tross for denne filosofien 

ligger det til grunn kriterier på dette området, som sier at hvis juks skulle oppdages, så vil 

Great Place to Work ikke lenger samarbeide med virksomheten232. 

 

Validitet er også noe som er verdt å sette spørsmålstegn ved. Det har ikke vært stor fornyelse 

i spørsmålene i mediearbeiderundersøkelsen Trust Index de siste årene, og derfor kan det 

tenkes om den klarer å fange opp alle viktige dimensjoner som er aktuelle i tiden233. Slik blir 

det en veldig forsiktig fornyelse, fordi det er dimensjoner på verdensbasis som vurderes, 

grunnet en ekstern benchmarking med andre land. Dimensjoner som er viktige i Norge 

kommer dermed kanskje ikke med, grunnet dette globale fokuset. Likevel går det an å snu 

litt på det, hvis man for eksempel ser på dette med innovasjon. Dette er en dimensjon som i 

dag ikke er med i Great Place to Work sin undersøkelse. Likevel går det an å gruppere noen 

av spørsmålene i medarbeiderundersøkelsen slik at man faktisk får innblikk i virksomhetens 

																																																								
229 Vedlegg 11: Transkribert ekspertintervju 
230 Vedlegg 12: Transkribert intervju med Great Place to Work  
231 Vedlegg 12: Transkribert intervju med Great Place to Work 
232 Vedlegg 12: Transkribert intervju med Great Place to Work 
233 Vedlegg 12: Transkribert intervju med Great Place to Work 
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fokus på innovasjon, og det uten å nevne ordet234. Dette kan være et noe svakt argument, 

siden slutningene herfra kan argumenteres for å være mer synsing enn fakta. 

 

En videre validitetsutfordring som opererer i samme gate som overstående, er at påstandene i 

medarbeiderundersøkelsen ikke har sterke psykrometriske egenskaper. Utfordringen ligger i 

at noen påstander er ment til å måle noe, men i virkeligheten måler noe helt annet. Dog er 

det verdt å merke seg at til tross for at det kanskje blir en halo-effekt over svarene, måler 

Trust Index gode ting. Professor Bård Kuvaas forteller i denne sammenheng: ”jo mer 

medarbeidere er glade i organisasjonen de arbeider i, jo bedre går det med 

organisasjonen235”. Dette utsagnet kan støttes i Edmans (2012) studier hvor han bruker data 

fra Great Place to Work USA i perioden 1984-2011. I studien sammenlignet han 

virksomhetene som lå på listen til Great Place to Work med tilsvarende børsnoterte selskaper 

som ikke var på listen236. Funnene viser at virksomheter definert som ”100 Best Companies 

to Work For in America” har mellom 2,3% til 3,8% mer avkastning per år, enn deres 

konkurrenter. Sammenligningen viser også en del andre fordeler, deriblant jobbtilfredshet 

hos medarbeiderne237. Dette indikerer at kausaliteten ved at happy workers er mer 

produktive; så selv om medarbeiderundersøkelsen kanskje ikke måler det den har til hensikt 

å måle, så måler den tilfredshet i en eller annen grad. 

 

Videre må utfordringen ved at medarbeiderundersøkelsen er utarbeidet av en ekstern part 

diskuteres. På den ene siden vil en ekstern undersøkelse romme dimensjoner som ikke er 

relevante for alle virksomheter. Når resultatene da kommer, vil de naturlig score dårlig på 

disse dimensjonene. I tillegg til dette kan Great Place to Work sin Trust Index kritiseres for 

at medarbeiderne ikke kan komme med egne kommentarer der det skulle passe seg. På den 

måten blir medarbeideren ikke bare tvunget til å krysse av på påstander som kanskje ikke er 

relevante, de kan heller ikke komme med relevante tilleggskommentarer. På den andre siden 

får ikke den enkelte virksomhet mulighet til å skreddersy medarbeiderundersøkelsen til sin 

virksomhet. Dette kan være bra på den måten at virksomheten ikke kun kan fokusere på det 

de vet de er gode på for skape gode resultater, til tross for enkelte retningslinjer som 

																																																								
234 Vedlegg 12: Transkribert intervju med Great Place to Work 
235 Vedlegg 11: Transkribert ekspertintervju 
236 Edmans, 2012:1 
237 Edmans, 2012:1	
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forventes i slike undersøkelser. Spørsmålet blir da om det er en ekstern eller en intern 

undersøkelse som er av best kvalitet? 

 

Når alt dette er sagt om utfordringer generelt, og spesielt ved Trust Index, er det viktig å 

huske på at denne medarbeiderundersøkelsen settes inn i en større kontekst sammen med 

Culture Audit. Sammenligningen mellom disse analyseverktøyene er ment til å fange opp 

uklarheter og praksiser som ikke samsvarer med hverandre. Avslutningsvis i dette kapittelet 

er det også verdt å bemerke seg at det er få som vinner ved å jukse i undersøkelsen, fordi 

hvis det jukses, gir det lite rom for endring i kulturen. Dette blir da igjen selvmotsigende og 

meningsløst for medarbeiderne, fordi de ender med å arbeide et sted hvor de kanskje ikke 

trives, til tross for at de har at muligheten til å påvirke endring og bevisstgjøring på en 

anonym måte.
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4 Metode 
I dette kapittelet skisserer vi den valgte vitenskapsteori og metode for avhandlingen. 

 

4.1 Vitenskapsteori 
Samfunnsvitenskapens formål er å fremskaffe ny kunnskap om hvordan den virkelige verden 

ser ut238. Metode blir hjelpemiddelet for å fremskaffe denne kunnskapen239. I arbeidet med 

metode må et vitenskapelig ståsted legges til grunn. Dette benevnes som et vitenskapelig 

paradigme som har betydning for hvordan man velger å se verden. De ulike paradigmene 

identifiseres ut i fra et ontologisk, epistemologisk og metodologisk ståsted. Ontologi er læren 

om det værende som værende240, altså hvordan verden ser ut og hvordan ting kan eksistere. 

Epistemologien beskrives som erkjennelsesmetoder eller læren om kunnskap og 

kunnskapstilegnelse241. Dette blir retningsgivende for de metodologiske valgene i 

undersøkelsen. Metodologi tar for seg hvordan man skal gå frem for å undersøke 

virkeligheten på best mulig måte242. 

 

Denne avhandlingen er utarbeidet innenfor det hermeneutiske paradigme og det 

fenomenologiske vitenskapsteoretiske perspektiv. Formålet med denne avhandlingen er å 

fremskaffe forståelse for hvordan det arbeides med tillitsbasert ledelse gjennom fortolkning 

av intervjurespondentenes subjektive opplevelse av fenomenet. Kombinasjonen av 

hermeneutikken og fenomenologien ble derfor mest hensiktsmessig i denne sammenheng. I 

hermeneutikken legges det til grunn at generelle lover ikke finnes243, og slik blir 

konsekvensen av paradigmevalget at vi ikke kan komme frem til en objektiv sannhet, noe 

man kunne gjort i det positivistiske paradigmet. Positivismen sies å være realistisk og 

objektiv, i motsetning til den hermeneutiske forståelsesramme, som sies å være begrenset 

realistisk og subjektiv. Hermeneutikken har en bestemt forståelse av virkeligheten som kan 

																																																								
238 Jacobsen, 2005:14 
239 Jacobsen, 2005:24 
240 Nygaard, 2013:10 
241 Nygaard, 2013:10 
242 Nygaard, 2013:27 
243 Jacobsen, 2005:32 
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nyanseres gjennom fortolkninger244, og det er nettopp en slik tilnærming denne avhandlingen 

baserer seg på. Dette er retningsgivende for epistemologien, som i hermeneutikken tar 

utgangspunkt i å skape en subjektiv forståelse av verden245. Når et slik vitenskapssyn legges 

til grunn vil metodologien peke mot kvalitativ forskningsmetode, der man søker nærhet til de 

man undersøker gjennom verbale beskrivelser246. Det samme gjelder for fenomenologien, 

som vi også har valgt å belyse vår problemstilling ut ifra, da vi skal se nærmere på 

fenomenet tillitsbasert ledelse. Fenomenologi betyr læren om fenomenene247, og vil i denne 

avhandlingen brukes til å forstå og beskrive tillitsbasert ledelse i virksomheter slik 

respondentene selv opplever det. I vår avhandling vil fenomenologien, som representerer det 

hermeneutiske paradigme med en subjektiv epistemologi, bidra til en utbredt grad av vår 

forståelse av tillitsbasert ledelse, ved å komme med mer kunnskap om fenomenet248. Til tross 

for at hermeneutikken og fenomenologien kan stå i motsetning til hverandre, er 

perspektivene like i den forstand at de avviser det positivistiske vitenskapssynet249. 

Avhandlingens formål er altså å forstå og fortolke respondentenes erfaringer med fenomenet 

som en del av en større helhet, med utgangspunkt i respondentens subjektive opplevelse. 

 

4.2 Metode og fremgangsmåte 
Fremgangsmåten for denne avhandlingen er både deduktiv og induktiv. Deduktiv vil si at 

man har noen forventinger om hvordan virkeligheten ser ut basert på teori og tidligere 

empiriske funn250. Dernest går man ut og samler empiri for å se om forventingene stemmer 

overens med det man finner. Vår avhandling er deduktiv da intervjuguiden vår er utarbeidet 

med bakgrunn i teori, og vi har undersøkt om disse teoriene stemmer overens med det våre 

intervjurespondenter tenker og mener. Slik går vi fra teori til empiri. En slik fremgangsmåte 

kan føre til at man som forsker kun leter etter informasjon som støtter opp om de 

forventingene man har, og på den måten vil man kunne gå glipp av andre relevante funn. For 

å unngå et slikt fokus har vi valgt å kombinere den deduktive metoden med den induktive. 

Ved en induktiv tilnærming er idealet at vi som forskere skal samle inn data med et åpent 
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sinn, slik at teori kan dannes ut ifra det som observeres251, man går altså fra empiri til teori. 

Derfor ble ny teori tilført og annen teori fjernet etter vi hadde foretatt intervjuene. Ved å 

inkludere en slik forskningsmetode legger vi ingen begrensinger på hva salgs informasjon 

som samles inn. Man ønsker å få frem den subjektive forståelsen av hvordan mennesker 

fungerer og opptrer i ulike sammenhenger, der man ser på relasjonen mellom helhet og del. 

En slik holistisk tilnærming sikter mot en enhetlig forståelse som viser til sammenhengen 

som delene og helheten utgjør252. Vi søker en horisontsammensmeltning hvor hensikten er at 

vår forskningsforståelse skal smelte sammen med forståelsen til de individer vi studerer. 

Denne gjensidige forståelsen er formålet med hermeneutisk forskning253 og i vår avhandling 

er det nettopp denne forståelsen av fenomenet tillitsbasert ledelse vi søker. Årsaken for 

kombinasjonen av den deduktive og den induktive tilnærmingen kommer av at vi allerede 

hadde en viss kunnskap og forståelse av tillit og ledelse, samtidig som vi ønsket å ha en åpen 

innstilling til fenomenet tillitsbasert ledelse. 

 

Basert på den valgte problemstillingen, var et intensivt undersøkelsesdesign best egnet, da vi 

skulle gå i dybden på fenomenet tillitsbasert ledelse. Alternativt kunne vi valgt et ekstensivt 

undersøkelsesdesign, men dette egner seg best når man ønsker å undersøke mange enheter 

med få variabler, altså ved å gå i bredden254. Vår undersøkelse baserte seg på små-N-studier 

som er en metodisk tilnærming innenfor det intensive undersøkelsesdesignet, der man har 

fokus på et fenomen gjennom et lite antall respondenter. Et slikt studie er hensiktsmessig når 

man ser på få enheter som ikke er avgrenset i tid og rom255. Tilnærmingen har gitt oss 

muligheten til å belyse tillitsbasert ledelse fra flere ståsted, basert på intervjuer med 

respondenter fra ulike virksomheter hvor vi har sett på praktisering av denne ledelsesformen. 

Dette undersøkelsesdesignet gir små muligheter for generalisering, noe en ekstensivt design 

kunne gitt oss mulighet til256. Da vi har valgt et intensivt undersøkelsesdesign, er den 

kvalitative metoden mer egnet enn den kvantitative metoden, nettopp fordi vi skal gå i 

dybden på et fenomen. Det skal påpekes at den kvalitative metoden ikke er bedre enn den 

kvantitative metoden, men at de ulike metodene egner seg til å belyse ulike spørsmål og 
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problemstillinger. Det er flere fordeler med vår kvalitative tilnærming, men det mest sentrale 

blir at vi kan få frem nyanser rundt ulike fortolkninger og meninger om fenomenet 

tillitsbasert ledelse. Samtidig har vi en høy begrepsgyldighet, da vi har hatt nærhet til 

intervjurespondentene257. Det finnes også flere ulemper med denne tilnærmingen, blant 

annet at den er ressurskrevende i form av at arbeidet med intervjuene tar mye tid. Samtidig 

sitter vi igjen med kompleks data som kan være utfordrende å tolke på grunn av sin 

nyanserikdom258. Hadde den kvantitative tilnærmingen ligget til grunn for denne 

avhandlingen kan man kort forklart si at de nevnte fordelene ville blitt ulempene, og de 

nevnte ulempene ville blitt fordelene. 

 

Med bakgrunn i utvalgt teori utarbeidet vi en intervjuguide som var åpen og semistrukturert. 

Det vil si at vi tok utgangspunkt i enkelte temaer der vi ønsket respondentenes syn og 

fortolkninger på fenomenet259. Temaene som ble gjennomgått i intervjuene var på forhånd 

kjent, men vi ga likevel spillerom for at respondentene fritt kunne komme med sine egne 

synspunkt. Det ble foretatt små endringer i spørsmålsformuleringen i de ulike intervjuene da 

det semistrukturerte intervjuet til en viss grad skal ligne en uformell samtale. Likevel holdt 

vi oss til de samme temaene, da det som profesjonelt intervju har som formål å ha en bestemt 

tilnærming og teknikk260. I henhold til utvalget av intervjuobjekter skiller vi mellom 

respondent og informant. Vi har foretatt syv intervjuer med respondenter som har direkte 

tilknytting til praktiseringen av tillitsbasert ledelse i de virksomhetene vi undersøker. Videre 

har vi foretatt to intervju med informanter som ikke representerer gruppen vi har undersøkt, 

men som har kunnskap om, og kjennskap til fenomenet261. Det ene informantintervjuet var et 

ekspertintervju med professor Bård Kuvaas som har forsket på tillit i virksomheter. Det 

andre informantintervjuet var med to partnere fra Great Place to Work som ga oss et større 

innblikk i deres arbeid og rammeverk. 

 

I etterkant av intervjuene gikk vi i gang med transkribering, og allerede her startet analysen 

av innsamlet data262. Da transkriberingen var gjennomført tok vi fatt på koding av 
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datamaterialet for få en bedre oversikt, og for å få frem meningsinnholdet. Her valgte vi å 

benytte prinsipper fra Grounded Theory, hvor vi vektla initial- og fokusert koding. I den 

initiale kodingen handlet det om å dele opp teksten fra transkriberingen i mindre avsnitt for å 

hente ut en sammenhengende og meningsbærende essens263. Denne delen av kodingen valgte 

vi å foreta hver for oss, for å sikre at vi fikk med oss ulike nyanseringer. Samtidig ønsket vi å 

se om vi kom frem til de samme kategoriene, noe vi i stor grad gjorde. Dette arbeidet ble 

utgangspunktet for den fokuserte kodingen, hvor vi sorterte kodematerialet ytterligere (Se 

vedlegg 3). Slik ble innsamlet data enklere å sammenligne og sette opp mot hverandre. 

Denne delen av kodingsprosessen foretok vi sammen, slik at vi kunne diskutere ulike 

synspunkt av empirien. Samtidig var hensikten at vi sammen kunne tenke oss til meningen 

bak de kodene vi hadde kommet frem til hver for oss. Når det er sagt vil vi påpeke at 

prinsippene i Grounded Theory ikke har blitt lagt til grunn for hele forskningsprosessen, men 

kun har blitt brukt til kodingen for å skape mening av respondentenes oppfatninger og 

erfaringer i tråd med teorien. Dette fordi denne meningskategoriseringen åpner opp for en 

videre fortolkningsprosess. For å sikre at vi hadde innhentet nok empiri holdt vi det siste og 

syvende intervjuet med en respondent fra en virksomhet et par uker etter de andre. Her 

fremkom det lite ny informasjon om fenomenet tillitsbasert ledelse, og vi mente derfor at det 

var riktig å avslutte hele intervjuprosessen. En slik praktisering er i tråd med det 

hermeneutiske vitenskapsparadigme, da det sies at man underveis i prosessen skal gå inn å 

forsøke å skape ny forståelse for de ulike delene, for deretter å se helheten i lys av delene. 

Dette kalles for den hermeneutiske spiral264. 

 

4.3 Undersøkelsens kvalitetskriterier 
Valg av undersøkelsesdesign har stor betydning for undersøkelsens reliabilitet og validitet. 

Reliabilitet omhandler påliteligheten til undersøkelsen, mens validitet omhandler gyldighet 

på teorien og empirien som samles inn for å besvare avhandlingens problemsstilling265. Vi 

har forsøkt å sikre avhandlingens reliabilitet ved å minimere undersøkelseseffekten i størst 

mulig grad. Dette innebærer at vi har hatt fokus på at de metodiske valgene ikke skal påvirke 
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resultatene våre på en spesiell måte266. Ved å foreta intervjuene ansikt til ansikt fremfor over 

telefon, fikk vi muligheten til å skape større fortrolighet med respondentene. Videre var vi 

påpasselig med å sørge for at respondentene alltid forstod hva vi mente gjennom å definere 

ord og uttrykk på en enkel måte. Teorien vi har brukt til diskusjon i denne avhandlingen skal 

være reliabel, da vi har funnet den gjennom akademiske databaser med pålitelige kilder. Det 

hevdes at man ikke kan komme opp på et høyt forståelsesnivå om man kun bruker én teori. 

Da hensikten i denne avhandlingen har vært å fremskaffe en dypere forståelse av tillitsbasert 

ledelse, har vi valgt å anvende flere ulike teorier, fordi virkeligheten er for kompleks til å 

kunne forstås i lys av kun en enkelt teori267. Slik har vi styrket påliteligheten i vår analyse av 

tillitsbasert ledelse ved å se den innsamlede empirien i lys av ulike teorier. 

 

Jacobsen (2005) peker på to typer validitet; intern og ekstern. Vi har forsøkt å sikre den 

interne validiteten gjennom å stille gode kontroll- og oppfølgingsspørsmål, slik at vi kunne 

ble mer sikre på at vi målte det vi hadde til hensikt å måle. Intern gyldighet går på om 

resultatene oppfattes som riktige268. Denne formen for gyldighet kan komme ved kritisk 

gjennomgang av kilder, og informasjon fra disse kildene. Vi mener at vår interne validitet er 

sterk, fordi vi har snakket med respondenter og informanter som har nær tilknytting til 

arbeidet med tillitbasert ledelse269. Nærheten respondentene har til fenomenet tilsier at de 

skal ha gitt oss ”riktig informasjon”. Samtidig har vi forsøkt å styrke den interne validiteten 

ved å foreta intervjuene relativt sent i prosessen. På denne måten hadde vi mye tid til å 

skaffe kunnskap om fenomenet i forkant, som ga større forståelse for det som skulle 

undersøkes. På en annen side kan dette også ha vært en svakhet, da vi ubevisst kan ha søkt 

etter informasjon som støtter opp under de antagelsene vi allerede hadde270. Der den interne 

gyldigheten går på om vi har beskrevet fenomenet tillitsbasert ledelse på en riktig måte, så 

dreier den eksterne gyldigheten seg om i hvilken grad funnene kan generaliseres271. Som 

tidligere nevnt har ikke denne avhandlingen som formål å generalisere; dette fordi vi kun har 

foretatt ni kvalitative intervjuer, og dermed har vi heller ikke denne muligheten. Dette fordi 

respondentene fra virksomhetene vi har intervjuet uttrykker sine egne subjektive meninger. 
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De representerer dermed ikke virksomheten som helhet. Slik blir meningene kun en 

indikator på hvordan virksomhetene oppfatter tillitsbasert ledelse, samt at respondentene er 

for få til at vi kan trekke generaliserbare slutninger. Dette er viktig å ha i bakhodet, da det 

kan være med på å redusere den eksterne validiteten. Dog skal det igjen sies at kvalitative 

undersøkelser har til hensikt å utdype og forstå fenomener, uten noen form for 

generalisering, i motsetning til en kvantitative metode, hvor utvalget er større og dermed 

også har muligheten for å generalisere272. 

 

4.4 Kritisk kildebruk 
Den anvendte teorien er funnet gjennom omfattende søking på litteratur om tillit og 

lederskap. Da tillitsbasert ledelse i seg selv er et nytt fenomen, som det finnes lite forskning 

og litteratur på, måtte ordene i begrepet deles opp for at vi skulle finne relevant teori. Av 

disse søkene fant vi at relasjoner, motivasjon og kommunikasjon er sentrale emner i arbeidet 

med tillitsbasert ledelse. For å begrense oss i innhentningen av teori, valgte vi i 

utgangspunktet utgivelsesår som et kriterium273, der vi ønsket litteratur som var utgitt i år 

2000 eller senere. Dette kriteriet ble vanskelig å overholde, da vi fant at flere tekster viste til 

tidligere forskning og litteratur, blant annet rundt motivasjon. Derfor ble vi nødt til å gå 

tilbake til primærkildene for å kunne belyse fenomenet på en mer omfattende måte, og 

samtidig sikre valide kilder. Noe av den ”gamle” litteraturen ga større rom for refleksjon, og 

gjorde oss i stand til å besvare problemstillingen grundigere. Vi så etter hvert at innholdet i 

de gamle teoriene som vi valgte, bestod av kunnskap som fortsatt er aktuell. 

 

4.5 Forskningsetiske overveielser 
Etikk kan grovt sett formuleres som et helhetlig syn på det riktige og det gode274. Det finnes 

tre grunnleggende krav som gjelder mellom forsker og de det forskes på. Dette er informert 

samtykke, krav på privatliv og krav til å bli korrekt gjengitt275. Kravet om informert 

samtykke går på om respondenten deltar frivillig. Brudd på privatlivets fred oppstår når det 

er mulig for utenforstående å identifisere enkeltpersoner. Anonymitet innebærer ifølge 
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Jacobsen (2005) ”at det skal være umulig å koble informasjon med opplysninger om 

enkeltpersoners identitet276”. Kravet om å bli korrekt gjengitt handler om at informasjon 

ikke skal tas ut av en kontekst og gis en annen mening enn det som opprinnelig var ment. Vi 

har tilstrebet å overholde disse kravene i alt arbeidet med denne avhandlingen, fordi vi ikke 

ønsker at det skal stilles spørsmål til vår etiske standard.
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5 Funn og analyse 
I dette kapittelet skal vi legge frem våre funn om hvordan respondentene ser på 

praktiseringen av tillitsbasert ledelse i deres virksomheter. Vi skal forsøke å besvare 

avhandlingens problemstilling og forskningsspørsmål gjennom vår tolkning av funnene, og 

videre diskutere disse opp mot teori og rammeverket til Great Place to Work. 

 

5.1 Hvordan arbeider de beste virksomhetene med tillit? 
Tillitsbasert ledelse er fenomenet vi baserer hele denne avhandlingen på, og vi skal i dette 

delkapittelet se nærmere på hvordan virksomhetene arbeider med tillit. Vi kommer nærmere 

inn på hvordan ”de riktige” medarbeiderne og lederens karakter kan være sentrale elementer 

i arbeidet med tillit. Selv om tillitsbasert ledelse muligens kan ha gunstige utfall for en 

virksomhet, diskuteres også noen av utfordringene med praktiseringen av denne 

ledelsestrenden. 

 

5.1.1 Tillitsbasert ledelse som begrep 

Vi har tidligere sagt at vi ser på tillitsbasert ledelse som en ledelsestrend innenfor Human 

Resource Management som en best fit basert på en best practice. Tillitsbasert ledelse er et 

nytt fenomen, og det finnes lite teori som bruker begrepet konkret. Til tross for dette har alle 

respondentene en viss forståelse av essensen i begrepet. Utfordringen ligger i at det er 

vanskelig å definere hva begrepet egentlig rommer, der det ikke finnes en klar definisjon på 

tillitsbasert ledelse. Dette sammenfaller med respondentenes oppfatning av tillitsbasert 

ledelse, der fem av syv respondenter fortalte at deres virksomhet ikke bruker begrepet, til 

tross for at de praktiserer tillit i lederskap. Respondent F fortalte: ”Vi er veldig opptatt å 

være uformelle og veldig enkle i kommunikasjonen vår der vi ønsker å snakke med rene ord. 

Så vi bruker vel egentlig veldig lite sånne begreper, så det er ikke noe vi bruker internt 

verken blant ledelsen eller utad, men det er jo i stor grad det vi praktiserer”. Her ser vi at 

respondenten mener de praktiserer tillit i lederskap, selv om de verken bruker begrepet 

tillitsbasert ledelse internt eller eksternt. Denne kjensgjerningen finner vi også hos fire andre 

respondenter, som refererer til at virksomhetene deres ikke bruker begrepet. Disse 
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respondentene har påpekt at noe av årsaken til dette, er at begrepet blir for formelt til å 

kunne brukes i det daglige på arbeidsplassen. 

 

Når dette er sagt, er det interessant å se på svarene til de to resterende respondentene. 

Respondent E og G fortalte nemlig at begrepet tillitsbasert ledelse brukes i deres virksomhet. 

Respondent E fortalte videre at hele deres virksomhet er bygget opp rundt tillitsbasert 

ledelse, der det praktiseres full frihet. Medarbeiderne blir utvist tillit av lederne sine, og 

arbeider ut fra dette helt selvstendig. Fokuset rundt deres tro på tillitsbasert ledelse kom også 

frem gjennom at lederen vi intervjuet, blogger fast nettopp om denne ledelsestrenden. Da vi 

stilte spørsmålet om tillitsbasert ledelse er et begrep som blir brukt i virksomheten, svarte 

respondent G: ”Jo, vi bruker det, og det er jo en av de dimensjonene som vi også måler 

medarbeiderundersøkelsen på”. Videre refererte respondenten til at det essensielle i denne 

ledelsestrenden er det relasjonelle, altså samspillet mellom mennesker på arbeidsplassen. For 

å oppnå dette samspillet er man avhengig av å bygge og utvise tillit, samt å få tilliten 

gjengjeldt. Vi tolker svarene til disse to respondentene på den måten at de bruker begrepet 

tillitsbasert ledelse som en konsekvens av samarbeidet de har med Great Place to Work. At 

de har valgt å bruke begrepet kan vi anta kommer av at de ser på Great Place to Work som et 

godt verktøy for å skape en god arbeidsplass. Samtidig oppfatter vi det slik at de mener det 

er et enkelt begrep å forholde seg til, i motsetning til hva de fem andre respondentene mente. 

 

Til tross for at to av respondentene refererte til bruk av begrepet, har vi altså sett at fem av 

respondentene bruker tillit i lederskap fremfor tillitsbasert ledelse. Begrepet i seg selv er ikke 

så ulikt, men det setter kanskje tillitsbasert ledelse inn i et hverdagslig norsk språk. Fra den 

engelske litteraturen vi har lest på området, finner vi blant annet trust in leadership som et 

gjennomgående begrep på det vi i denne avhandlingen beskriver som tillitsbasert ledelse, og 

vi må dermed stille spørsmålstegn til om tillit i lederskap kan være en mer hensiktsmessig 

formulering. Ved å søke opp tillitsbasert ledelse på internett viser de fleste treffene til Great 

Place To Work og deres hjemmesider. Dette fordi begrepet er fundamentet i deres arbeid og 

rammeverk. Likevel har vi sett at heller ikke Great Place to Work har noen klar definisjon på 

hva tillitsbasert ledelse er, og vi stiller oss derfor spørrende til om begrepet er for komplekst. 

Da vi spurte Great Place to Work om deres definisjon på tillitsbasert ledelse uttalte den ene 

informanten at tillit i virksomheter oppstår når dimensjoner som rettferdighet, respekt, 
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troverdighet, stolthet og fellesskap er tilstede. Selv om dette forklarer begrepet i noen grad, 

gjennom å si hvilke elementer som burde ligge til grunn for at tillit i virksomheter skal 

oppstå, er det likevel ikke en definisjon verdig. Da vi oppfatter Great Place to Work som et 

rammeverk rettet mot praktikere kan dette muligens forklare fraværet av en teoretisk 

definisjon. Til tross for dette mener vi det bør foreligge en definisjon som klargjør begrepet, 

og som gjør det enkelt å forstå i praksis. Vi ønsker å bruke følgende analyse til å se på 

hvordan virksomhetene arbeider med tillitsbasert ledelse, og slik håper vi å skape en større 

klarhet rundt hva begrepet rommer. Avslutningsvis ønsker vi å komme frem til det vi mener 

er en god og konkret definisjon på hva tillitsbasert ledelse er, da det tross alt er dette 

begrepet vi baserer avhandlingen på. 

 

5.1.2 ”De riktige” medarbeiderne 

Som nevnt i teorikapittelet er det at virksomheten har de riktige medarbeiderne en 

grunnleggende dimensjon for praktisering av tillitsbasert ledelse. Matchingmodellen peker 

på viktigheten med en god match mellom en medarbeiders ferdigheter, og de ferdighetene 

som kreves for å utføre jobben. Dette er den tradisjonelle måten å se rekruttering på. Videre 

peker modellen på viktigheten og fordelene av en match mellom medarbeiderens behov og 

virksomhetsklimaets evne til å innfri disse behovene277. Dette kalles en kulturell match, og i 

våre intervju fant vi at hele seks av syv virksomheter hadde fokus på denne type match ved 

rekruttering av nyansatte. Modellen viser at når denne matchen er på plass, fører det til 

jobbtilfredshet og organisatorisk forpliktelse278, noe som i seg selv kan være en kilde til 

konkurransefortrinn gjennom lojale medarbeidere som blir værende i virksomheten i lengre 

tid. Vi har sett at turnoveren i de virksomhetene vi baserer avhandlingen på er 

gjennomgående lav, til tross for at noen av virksomhetene opererer i bransjer som har vært 

preget av høy turnover. 

 

Virksomhetenes fokus på å holde på sine medarbeidere er fremtredende hos alle, og 

respondent D utalte følgende:”…man ønsker jo å beholde folkene sine, det er kjempeviktig 

for oss”. I teorien nevnes jobbsikkerhet som en av kjennetegnene vi har tillagt tillitsbasert 

ledelse. Ved å holde på sine ansatte, også i dårlige tider, skapes det engasjement blant 
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medarbeiderne til å yte mer. Samtidig reduserer virksomheten sine kostnader på selektiv 

rekruttering. Den siste, og kanskje viktigste fordelen er at man hindrer konkurrentene å få 

tilgang på kritiske ressurser279. Det sterke fokuset på å holde på medarbeiderne viser at 

virksomhetene ser på menneskene som en viktig ressurs, og slik er det nærliggende å anta at 

menneskene i seg selv er den viktigste kilden til konkurransefortrinn. At virksomhetene vi 

baserer denne avhandlingen på har lav turnover understøttes også av Great Place to Work 

UK sin empiri på frivillig turnover, der man kan se at det er 65% lavere turnover i 

virksomheter som kan betegnes som de beste. Her har de sammenlignet de virksomhetene 

som har havnet på topp 100 listen til Great Place to Work med industry average i ulike 

bransjer280. Det må i denne sammenheng påpekes at dette er statistikk fra UK, og om dette 

også er gjeldende i Norge kan vi ikke si med sikkerhet. I Norge har det dog blitt påvist en 

forskjell i sykefravær mellom de virksomhetene som topper listene til Great Place to Work 

og gjennomsnittet for det norske arbeidslivet, der tallene er hentet fra Statistisk Sentralbyrå. 

Her kan man se at sykefraværet er halvert i virksomhetene som er kåret til Norges beste 

arbeidsplasser281, og vi kan anta at dette er et resultat av høy organisatorisk forpliktelse hos 

de beste virksomhetene. At virksomhetene har fokus på kulturell match ser vi derfor på som 

et mulig konkurransefortrinn, der det også kan være en mulig løsning på en av utfordringene 

ved tillitsbasert ledelse som presenteres avslutningsvis i dette delkapittelet. 

 

5.1.3 Lederens karakter 

Da de virksomhetene vi har vært i kontakt med er av de som regnes som de beste med 

bakgrunn i resultatene fra Great Place to Works Trust Index og Culture Audit, kan vi anta at 

lederne har høy grad av opplevd troverdighet hos sine medarbeidere. Integrative Model of 

Trust peker på at lederens kompetanse, velvilje og integritet er de tre faktorene som virker 

inn på opplevd troverdighet282. Flere av påstandene i Trust Index er formulert slik at de 

svarer på om disse faktorene er tilstede, og dette kan vi blant annet se av følgende tre 

påstander: 

 

”Ledelsen er kompetent til å lede denne virksomheten” 

																																																								
279 Pfeffer & Veiga, 1999:40 
280 Vedlegg 15: Great Place to Work statistikk på turnover og sykefravær 
281 Vedlegg 15: Great Place to Work statistikk på turnover og sykefravær 
282 Mayer et al., 1995:717-720 



	 64	

”Jeg tror ledelsen ville velge å si opp medarbeidere bare som en aller siste utvei” 

”Ledelsen er ærlig og etisk i sin forretningsførsel” 

 

Vi vil her påpeke at vi ikke har samlet inn empiri fra virksomhetene om medarbeidernes 

opplevde troverdighet til lederne. Dog vil vi her til en viss grad se litt nærmere på 

medarbeidernes perspektiv, men bakgrunn i Great Place to Work sin Trust Index. Grunnen 

til dette er at tillit alltid handler om en toveis relasjon, der man må stole på noen for å kunne 

bli vist tillit tilbake. Hvis en ansatt opplever at han eller hun ikke kan stole på eller har tillit 

til sin leder, vil det også være vanskelig for lederen å kunne stole på og gjengjelde tillit til 

denne medarbeideren. Når vi ser utelukkende på de nevnte påstandene i Trust Index og 

faktorene for opplevd troverdighet i Integrative Model of Trust, ser vi at det kan trekkes 

paralleller mellom teorien og det Great Place to Work forsøker å måle. Samtidig må vi her 

påpeke en av utfordringene med rammeverket til Great Place to Work, det at vi ikke med 

sikkerhet vet om det måler det det faktisk har til hensikt å måle. Vi kan eksempelvis se at 

utsagnet; ”Ledelsen er ærlig og etisk i sin forretningsførsel” kan ha til hensikt å måle 

ledernes integritet, men det er vanskelig å si noe om hvordan den enkelte medarbeider tolker 

denne påstanden. Derfor kan vi kun trekke linjer mellom teorien og det Great Place to Work 

har til hensikt å måle, og kan dermed ikke si noe konkret om det de faktisk måler. Vi stiller 

oss derfor undrende til hva som faktisk blir målt, da ulike bias og individuelle oppfattelser 

kan prege svarene. 

 

Et av spørsmålene vi stilte respondentene våre var i hvor stor grad lederne var spesialister på 

det området de hadde ansvar for. Her satt vi igjen med noe variasjon i svarene. Respondent 

A svarte at lederne i utgangspunktet var de som visste mest om sitt fagområde når de gikk 

inn i en lederstilling, men at lederne ble mindre og mindre spesialister med tiden da de ikke 

jobbet så spesialisert som de hadde gjort tidligere. Respondent G svarte derimot at det 

utelukkende var de som hadde prestert best i jobben som fikk lederansvar. Denne 

tilnærmingen kom til syne gjennom følgende sitat: ”Det er jo operative ledere som omsetter 

og som gjerne er en av de bestomsettende meglerne i tillegg til at de er ledere”. De 

resterende virksomhetene svarte at de som gikk inn i en lederstilling ikke nødvendigvis var 

de som kunne mest eller presterte best, men at det var en kombinasjon av faglige og 

personlige egenskaper. 
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Forskjellene og likhetene med de ulike tilnærmingene kan diskuteres. I tilfellet hvor det er de 

som har prestert best som inntar lederposisjonen som en operativ leder, har man fordelen av 

at lederen fungerer som forbilde gjennom gode prestasjoner, slik det er ønskelig at resten av 

gruppen også skal opptre. Samtidig vet disse lederne veldig mye om hva som skal til for at 

en medarbeider kan prestere i stillingen, og hvilke utfordringer man møter i 

arbeidshverdagen. Når det er fagspesialister som går inn i rollen som leder, menes det at 

vedkommende har sterke kunnskaper på et gitt fagområde. Også her vil fordelen være at 

lederen har god forståelse for de arbeidsoppgavene som medarbeiderne skal utføre. Vi stiller 

spørsmålstegn til hva som egentlig er forskjellen mellom en spesialist og en som har prestert 

best. Her er det nærliggende å anta at en som har prestert best også er spesialist på sitt 

fagområde. Vi undrer oss derfor over om det er elementet med prestasjoner som skiller disse 

fra hverandre, eller om det i realiteten er det samme. 

 

Vi ser også at mangel på sosial kompetanse, som er nødvendig for å fylle rollen på en 

tilfredsstillende måte, kan være en utfordring uansett. Spesialister eller de som har prestert 

best har gode fagkunnskaper, men de er ikke nødvendigvis den beste lederen. Som vi skal se 

videre i denne avhandlingen er relasjonskompetanse et sentralt element i arbeidet med 

tillitsbasert ledelse. Selv om det har sine fordeler at spesialister eller de som har prestert godt 

går inn i lederroller, bør det diskuteres om disse fordelene overgår de ulempene som kan 

oppstå. Vi tolker det slik at en kombinasjon av faglige og personlige egenskaper bør 

vektlegges når man skal finne individer til nye lederposisjoner. Følgende sitat viser at 

virksomhet C har en slik tilnærming: ”De har gått inn i lederstillinger fordi de er faglig 

sterke og har personlige egenskaper som kreves, det er en kombinasjon”. Vi ser også 

tendenser til at fem andre av virksomhetene forsøker seg på en slik kombinasjon. Vi er 

derimot noe usikker på om de klarer å gjennomføre dette i praksis. Vår betraktning er at 

ingen bør gå inn i en lederstilling kun på grunnlag av at de har prestert best eller er den som 

har spisskompetanse på fagområdet. Dette fordi vi antar at personlige egenskaper og en viss 

grad av relasjonskompetanse også bør legges til grunn når man praktiserer tillitsbasert 

ledelse. En slik tilnærming kan også tenkes å være mer hensiktsmessig da vi har sett at det 

faktisk ikke er alle spesialistene som ønsker å ta på seg lederansvar. Respondent A uttalte 

følgende: ”Sånn grovt sett er vi over 140 teknologer, og der sliter vi med å motivere 
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medarbeidere til å ta lederansvar, for der er de alle spesialister”. Dette er den virksomheten 

som skiller seg mest fra de andre i denne sammenheng, der det ikke kom frem om de har 

fokus på personlige egenskaper ved ansettelse av ledere. Dog skal det sies at de har stort 

fokus på lederutvikling, så et forsøkt på utvikling av sosiale egenskaper kan eksistere uten at 

vi har oppfattet dette. Videre poengterte de at årsaken til at spesialistene ikke ønsket å ta på 

seg lederansvar, var fordi de ønsket å fortsette å jobbe som fageksperter. Som respondenten 

poengterte videre i intervjuet ble de som gikk inn i lederrollen mindre og mindre spesialister 

med tiden. 

 

Et annet element vi ble oppmerksomme på, kom frem fra følgende utsagn av respondent G: 

”Utfordringen er jo tid selvfølgelig, at det å få rendyrket tid til å bare jobbe med ledelse, det 

er jo noe som blir vanskeligere å prioritere”. Denne virksomheten praktiserer i stor grad 

operativ ledelse hvor lederne også skal levere på ordinære arbeidsoppgaver. Tid til å 

praktisere ledelse blir altså en utfordring, og slik kan vi anta at det er hensiktsmessig at de 

operative lederne er i stand til å gi fra seg kontroll og gi mer ansvar til sine medarbeidere. 

Nettopp derfor ser vi at kombinasjonen av operativt lederskap og tillitsbasert ledelse kan 

være en god kombinasjon. Av intervjuene så vi at dette med å gi fra seg kontroll ikke er noe 

problem for lederne, der respondent D nevnte at lederne heller satte pris på å gi fra seg 

kontroll, fordi de hadde så mye å gjøre selv. At lederne gir slipp på kontrollen gjennom å gi 

medarbeiderne frihet og ansvar, er slik vi ser det essensen i tillitsbasert ledelse. I 

teorikapittelet valgte vi å anskue dimensjonen om redusering av statusforskjeller som et av 

kjennetegnene på tillitsbasert ledelse, og vi antar at det er dette som skjer når lederne gir fra 

seg noe av kontrollen. 

 

5.1.4 Lederen som tydelig og ivaretagende 

Slik vi tolker det, mente alle respondentene at praktisering av en bestemt lederstil er 

vanskelig å forholde seg til, både fordi det er så mange ulike ledere i virksomhetene og fordi 

medarbeiderne har ulike behov når det kommer til hvordan de ønsker å bli ledet. Selv om en 

bestemt lederstil er vanskelig å forholde seg til, har vi gjennom fortolkning av intervjuene 

sett at alle respondentene ser et behov for å ha ledere som til en viss grad kan være både 

tydelig og ivaretagende. Dette behovet kom godt frem hos virksomhet A der respondenten 

fortalte: ”Det er viktig å balansere det å være en tydelig leder, som setter retning, og er 
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tydelig på forventningsstyring, men som ikke brutaliserer arbeidslivet. For det er også viktig 

for oss å være ivaretagende i måten vi setter mål, der det å bry seg og vise at man vil noe 

med det teamet man leder kommer til syne”. Videre fortalte respondenten at de kan bli for 

mye ivaretagende, da det blir lagt stort fokus på relasjonen med medarbeideren, og de 

tydelige rammene kommer som en konsekvens av dette litt i skyggen. Dette er en utfordring 

de selv er klar over, og respondenten kommenterte i denne sammenheng at: ”Jeg tror 

kanskje noen mener vi er litt for ivaretagende og delegerende her, at de blir litt sånn ´shit-

pom-fritt, kan ikke noen bare bestemme´. Ikke sant, for det er veldig mye ansvar og autonomi 

her og rammene kan da fort forsvinne litt”. 

 

Respondent F presiserte viktigheten med at lederen kan opptre tydelig: ”Tillit krever en 

tydelighet som vi kanskje ikke alltid er like gode på. Det som er problemet er når noe ikke 

fungerer helt, da har ikke lederen vært tydelig nok på forventninger. For det å styre handler 

jo mye om det, man kan jo ikke gi helt frie tøyler for da går det jo helt galt”. Vi tolker det 

slik at hvis lederen ikke er tydelig nok, vil det ikke lønne seg å utvise frihet og stort ansvar 

til medarbeiderne, fordi medarbeiderne ikke vet hvilke forventninger som stilles til 

kvaliteten på arbeidsoppgaven. Med andre ord kan fravær av tydelighet vise til baksiden ved 

utvist tillit og frihet. Sørhaug (2003) mener dette gjør seg gjeldende i situasjoner der 

oppgaver blir for komplekse for at et individ eller en gruppe kan håndtere dem alene283. Her 

poengterer han at hvis ikke medarbeidere i en virksomhet kan følge regler som er satt, som 

vi i denne sammenheng ser på som tydelige rammer og mål, oppstår behovet for ledelse284. 

Aspektet ved at en leder også burde være ivaretagende kom også frem i intervjuet med 

respondent G, som fortalte: ”…det er en omsorg for hverandre, et fellesskap som er helt 

unikt, og det er ekstra unikt med tanke på at yrket er så individuelt … Det er egentlig ikke 

noen insentiver for fellesskapsbygging, men likevel og på tross av det så har vi landets 

høyeste fellesskapsfølelse, og det sier jo noe om at interessen for å ta vare på hverandre, den 

er jo der både blant medarbeiderne, men også blant lederne”. Dette fokuset gjenspeiler 

avhandlingens relasjonelle ståsted, og som Sørhaug (2003) påpeker er dette gjeldende fordi 

ledelse først og sist handler om en relasjon mellom to parter285. 

 

																																																								
283 Thomas 2007:14 

284 Sørhaug, 2003:25 
285 Sørhaug, 2003:45 
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At lederen er både tydelig og ivaretagende kan sees i sammenheng med teorien om 

situasjonsbetinget ledelse286, i form av at lederen må tilpasse seg ulike situasjoner og 

interaksjoner. Et slik syn finner vi igjen i følgende uttalelse fra respondent B: ”…det er ikke 

en sånn one-size-fits-all. Enkelte medarbeidere motiveres av å få lov å drive og surre på 

egenhånd, og minst mulig innblanding. Mens andre ønsker mye tettere oppfølging og trenger 

det”. Av dette ser vi at lederen er avhengig av å kjenne sine medarbeidere for å få frem det 

beste i alle. Respondent F støttet også opp under en slik tilnærming, der respondenten mente 

det er viktig at lederne kjenner sine ansatte, der de ønsker å være ”tett på”, slik at 

medarbeiderne kan yte maksimalt og trives på arbeidsplassen. Her kommer det å være 

ivaretagende godt frem, ved at lederen ser alle sine medarbeidere som unike individer der 

lederen ivaretar hver enkelt på en best mulig måte. 

 

Tydelighet gjennom tillitsbasert ledelse ser vi i sammenheng med delegering av ansvar. 

Resultatene fra den empiriske undersøkelsen viser at respondentene ikke hadde store 

motforestillinger mot delegering, da dette er en naturlig del rundt det å lede. Etter 

intervjuene så vi at tillit da ble en faktor som spilte inn på delegeringen av oppgaver til 

medarbeiderne. Respondent C uttalte: ”Det er mye delegering av arbeidsoppgaver, men det 

er til et visst nivå. Det er igjen det med at folk er veldig selvstendige i det de gjør. Det er 

delegering av oppdragene vi er med i. Men når de først har fått et oppdrag så kjører de selv 

og har ansvar for å levere på det de er satt til å levere”. Respondent G viste også til denne 

dimensjonen ved ledelse, ved at medarbeiderne i stor grad vet hva de skal gjøre, fordi ramme 

for arbeidsoppgaver er tydelig fremstilt. Vi oppfatter dette slik at delegeringen da finner sted 

som et underliggende element gjennom tydeliggjøring av hva medarbeiderne skal arbeide 

med. Dette kom også frem i fire til av intervjuene, og samlet sett vil vi legge frem at disse 

respondentene hadde positive erfaringer med at lederne i virksomhetene delegerte. 

Respondent A understrekte også dette med at tillit gjør at medarbeiderne yter mye mer i 

jobben sin: ”Det å våge, det å ha tillit til medarbeiderne sine, og tørre å delegere er derfor 

viktig”. Respondenten mente det å delegere blir elementært når det kommer til tillit i 

lederskap, der respondenten sa at husvarme medarbeidere arbeider mer organisk og 

selvstendig. 

 

																																																								
286 Hersey & Blanchard, 1988 i Walker 2015:234 
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Vi tolker dette på den måten at lederen får mer tillit til medarbeiderens kompetanse og 

dermed kan utvise mer frihet og ansvar. Respondent D var den virksomheten som skilte seg 

mest ut når det kom til troen på delegering. Respondenten henviste til at virksomheten 

utviser full frihet, slik at medarbeiderne kan arbeide slik de selv finner det riktig. Dette 

kommer frem i utsagnet: ”Vi har noen diskusjoner innimellom på om det er riktig å gjøre det 

sånn eller sånn. Men det er jo heller at man søker råd og får innspill av andre. Så det er 

sjeldent at det er noe sånn delegering, man har et ansvar og det tar man ansvar for også”. 

På den ene siden står denne uttalelsen fra respondenten i motstrid til de andres oppfatning 

om at delegering er en naturlig del av ledelse ut fra tillitrelasjoner. Ser man det hele i et litt 

større perspektiv, kan det argumenteres for at tydelighet i forkant, samt underveis i prosesser 

skaper rammer som gjør det enklere for medarbeiderne å realisere mål som skaper verdi for 

virksomheten. Ut fra overstående tolker vi det slik at tydelighet i lederskap handler om å få 

ting gjort og skape resultater, mens lederen som ivaretagende vektlegger relasjoner. Dermed 

setter vi spørsmålstegn ved om vi har sett en antydning til at tillitsbasert ledelse handler om å 

skape relasjoner for å oppnå resultater. Dette vil få større fokus i delkapittel 5.2, der vi ser 

nærmere på hvordan de beste virksomhetene arbeider med å bygge relasjoner. Før dette 

belyser vi utfordringer som kan oppstå ved praktiseringen av tillitsbasert ledelse. 

 

5.1.5 Utfordringer med tillitsbasert ledelse 

Da vi i denne avhandlingen har fokus på hvordan man muligens kan skape 

konkurransefortrinn gjennom tillitsbasert ledelse, har vi et grunnleggende positivt syn på 

denne ledelsestrenden. Til tross for dette er det viktig å se på de utfordringene som naturlig 

oppstår i denne sammenheng. Gjennom intervjuene fanget vi opp ulike utfordringer ved 

praktiseringen av tillitsbasert ledelse, der en av de er at det ikke passer for alle typer 

medarbeidere. Denne utfordringen kom blant annet frem i følgende utsagn fra respondent G: 

”Det er ikke alle det passer for, og du må jo ha en selvdisiplin for å lykkes når man ikke blir 

holdt i ørene og sett over skulderen hele tiden”. I teorien om ledelse av 

kunnskapsmedarbeidere argumenteres det for at denne type arbeidstakere i all hovedsak 

responderer på inspirasjon fremfor veiledning287. Slik kan vi forstå at 

kunnskapsmedarbeidere ikke ønsker veiledning i den forstand at det legges begrensinger på 

hvordan de skal gjennomføre sine arbeidsoppgaver. I denne sammenheng vil vi påpeke at vi 
																																																								
287 Mintzberg 1998 i Nordhaug, 2002:286 
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har sett at samtlige av virksomhetene denne avhandlingen baserer seg på er 

kunnskapsorganisasjoner. Skal tillitsbasert ledelse fungere i praksis, er virksomhetene 

avhengige av å ha selvstendige medarbeidere som er i stand til å håndtere friheten de blir gitt 

i arbeidshverdagen. I intervjuet med respondent A kom det frem at en medarbeider hadde 

valgt å si opp jobben fordi vedkommende hadde behov for tydelige rammer i 

arbeidshverdagen sin, noe denne arbeidsgiveren ikke klarte å innfri. At vedkommende valgte 

å gå ut av virksomheten var antageligvis til det beste for både medarbeideren selv og 

virksomheten, da det ikke var overenstemmelse mellom medarbeiderens behov og 

virksomhetens måte å lede sine ansatte på. I denne situasjonen var ikke den kulturelle 

matchen tilstede. Av dette kan vi se at utfordringen med at tillitsbasert ledelse ikke passer for 

alle, muligens kan løses gjennom fokus på kulturell match mellom individ og virksomhet 

ved nyansettelser. Samtidig må vedkommende ha de faglige ferdighetene som kreves for å 

utføre jobben. Derfor kan vi anta at rekruttering av de riktige medarbeiderne er viktig når 

tillitsbasert ledelse skal praktiseres på en god måte. Ved å ha de riktige medarbeiderne, med 

den riktige kompetansen, kan lederen utvise tillit til medarbeiderne og arbeidet de foretar 

seg. 

 

En annen utfordring med tillitsbasert ledelse kom til syne gjennom følgende utsagn fra 

respondent C: ”Altså tillitsbasert ledelse betyr jo også at man involverer mye, og det er 

veldig tidkrevende og av og til veldig ineffektivt. Og det merker vi jo, at ting kan ta veldig 

lang tid, altså beslutningsting da”. Vi har sett at alle virksomhetene forsøker å involvere de 

ansatte i beslutningstaking på de områder det er mulig. Som vi så i teorien viste Pfeffer og 

Veiga (1999) til at medarbeidere arbeider hardere blant annet på grunn av høy grad av 

involvering288. At virksomhetene forsøker å involvere på de områdene det er mulig er derfor 

ikke vanskelig å forstå ut fra denne erkjennelsen. Likevel viser sistnevnte utsagn til at 

involvering også tar mye tid, noe som kan antyde at involvering ikke bør skje for enhver 

pris. Det er viktig at lederne ikke lar involvering av sine medarbeidere gå på bekostning av 

effektivitet. For å skape og oppnå konkurransefortrinn i dagens markeder som er i hurtig 

endring, er det viktig at man er i stand til å ta beslutninger nærmest umiddelbart. Det kan 

dermed tenkes at iverksettingen av slike beslutninger bør skje på riktig tidspunkt for å føre til 

ønsket resultat. Fører involveringen av medarbeidere til at beslutningen tas for sent, og 

																																																								
288 Pfeffer & Veiga, 1999:37 
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deretter til at iverksettelsen av beslutningen ikke skjer på riktig tidspunkt, kan involvering 

være et hinder for at virksomheten skal oppnå konkurransefortrinn. På den andre siden skal 

det nevnes at involvering av medarbeidere også kan være en kilde til konkurransefortrinn, 

fordi det er medarbeiderne som er i kontakt med kunder i hverdagen, og som faktisk vet 

hvordan ting fungerer innenfor sitt spesialområde. Slik vil det i enkelte situasjoner være 

hensiktsmessig å involvere medarbeiderne når beslutninger skal tas på områder der lederne 

ikke nødvendigvis vet best. Overstående diskusjon gir oss grunn til å anta at involvering av 

medarbeidere bør skje når beslutninger skal tas på områder der medarbeiderne besitter mer 

kunnskap og informasjon enn lederne. Samtidig er det viktig at denne involveringen ikke 

hindrer effektiv beslutningstaking i avgjørende grad. Brukes dette som kriterium for 

avgjørelsen om involvering av medarbeidere skal skje eller ikke, kan involvering være en 

kilde til konkurransefortrinn når det forekommer. 

 

Ut fra teorien om tillitens skyggesider finner man blant annet utfordringen med at de ansatte 

blir værende i virksomhetene for lenge, som kan føre til stagnasjon i kunnskap og utvikling. 

Da vi allerede har pekt på at det er lav turnover i virksomhetene og fremhevet dette som 

positivt, ser vi nå at dette også kan være en utfordring. Med lav turnover blir det lite påfyll 

av ny kunnskap og nye tanker inn i virksomheten, og slik kan utvikling utebli. Vi har 

derimot sett at alle respondentene vi har intervjuet har snakket om fokus på utvikling i 

virksomhetene. Fra respondent G kom dette frem gjennom følgende sitat ”…skal man være 

lønnsomme, så må man også være effektiv, også må man også være kvalitetsbevisst, og da 

må man jobbe kontinuerlig med forbedring for å lykkes med det”. Vi antar derfor at fokuset 

rundt utvikling er et tiltak som kan redusere ulempene ved stagnasjon. Videre ser vi det også 

viktig at ledere er oppmerksomme på utfordringer som kan oppstå, slik at de kan arbeide 

med dem før de i det hele tatt blir reelle. Når disse tre utfordringene er nevnt, vil vi påpeke at 

det finnes flere utfordringer knyttet til praktiseringen av tillitsbasert ledelse. Noen av disse 

nevnes senere i analysen der vi har sett det hensiktsmessig å diskutere dem. 

 

5.2 Hvordan arbeider de beste virksomhetene med å bygge relasjoner? 
Det sies at gode løsninger og resultater oppstår i spenningsfeltet mellom mennesker, og i 

denne sammenheng blir relasjonskompetanse viktig. Relasjonskompetanse handler om å 

forstå og samhandle med sine medarbeidere på en god og hensiktsmessig måte. I dette 
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delkapittelet vil vi derfor se nærmere på hvordan de beste virksomhetene arbeider med å 

bygge relasjoner til sine ansatte, og hvordan dette fokuset muligens kan føre til 

konkurransefortrinn. 

 

5.2.1 Innsikt i hele mennesket 

Samtlige av respondentene svarte underliggende i vår undersøkelse at det er viktig at leder 

har innsikt i, og kjenner sine ansatte. Av intervjuene tolker vi det slik at de legger vekt på å 

bygge relasjoner med sine medarbeidere både privat og på jobb. Deres fokus på relasjoner 

kan se ut til å være et resultat av at de har forståelse for at privatlivet spiller inn på 

arbeidsinnsatsen. Respondent A kom med følgende utsagn fra da hun selv ble ansatt i 

virksomheten etter å ha fortalt at hun er småbarnsmor til tre, og til tross for et ønske om ville 

jobbe mye, hadde hun ikke mulighet for å jobbe seg ihjel: ”…da fikk jeg tydelig beskjed og 

rett på med en gang, at her ansetter vi hele mennesker”. Ut fra dette fremkom det at 

virksomheten ikke bare ansetter mennesker for å gjøre en oppgave, men brydde seg om dem 

langt utover dette. Hvis en medarbeider har vanskelig for å møte forventningene hjemme og 

på jobb, var dette noe som kunne bli lagt til rette for, gjennom eksempelvis fleksible 

arbeidstider. Vi oppfatter dette slik at de viser til forståelsen virksomheten har for at 

arbeidsplassen ikke rommer hele livet til de ansatte. Forståelsen for hele mennesket kom 

også frem i utsagnet til respondent E: ”Det er det med 24 timers mennesket, som går på dette 

her med fortid, familie, fremtid, fag også går det på fritid”. Denne respondenten mente det 

finnes flere aspekter ved en person enn bare det som skjer på arbeidsplassen. Ved å ikke ta 

hensyn til og ha innsikt i de andre aspektene, vil man ikke få utnyttet potensialet til den 

ansatte på best mulig måte. 

 

Menneskeinteresse er et grunnleggende element når det kommer til relasjoner. Det hele 

handler i bunn og grunn om å skape en tillitsrelasjon til medarbeiderne i virksomheten, og 

som Spurkeland (2014) påpeker er tillit bærebjelken i alle relasjoner. Videre påpekes det at 

det er lederen som sitter med nøkkelen til kontakt, og gjennom å vise interesse for sine 

medarbeidere skaper lederen et godt fundament for senere samarbeid og interaksjon289. Her 

finner vi overenstemmelse med følgende uttalelse fra respondent E: ”Det er tillit som i 

veldig stor grad er kjernen, det er å styrke relasjonen og komme opp på et nivå der folk tørr 
																																																								
289 Spurkeland, 2014:50 
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å prate med hverandre og hvor de virkelig bryr seg, rett og slett”. Nå skal det nevnes at 

virksomhet E var den virksomheten vi så hadde størst fokus på dette med relasjoner og det å 

se på hele mennesket. Respondenten skilte seg fra de andre respondentene allerede i det vi 

gikk inn i møterommet. Det første denne respondenten ønsket at vi skulle gjøre, var at hver 

enkelt skulle bruke noen minutter på å presentere seg selv både profesjonelt og privat, slik at 

vi med en gang kunne bygge en relasjon med hverandre. Dette skapte en trygg ramme rundt 

resten av intervjuet, hvor vi følte at åpenhet og dialog kom veldig naturlig. Respondent G 

vektla også relasjonsbygging, og dette kom til syne gjennom uttalelsen: “Nøkkelen til å ha 

motiverte medarbeidere er jo det relasjonelle båndet”. På tross av overstående uttalelser 

undrer vi oss over hvor stort fokuset på relasjoner faktisk er i virksomhetene. Selv om vi fant 

et underliggende fokus på relasjoner hos samtlige av virksomhetene, var det kun tre av 

virksomhetene som faktisk nevnte ordet. Og av de som nevnte det, var det kun én 

virksomhet som så ut til å virkelig legge vekt på det. Dog skal det sies at vi heller ikke spurte 

spesifikt om relasjonsfokuset i virksomhetene, så det er vanskelig å få dette bekreftet eller 

avkreftet. På den andre siden må jo fokuset være der i en eller annen grad, når alle indirekte 

eller direkte snakker om relasjonelle bånd. Det vi ser er at virksomhet E sitt store fokus på 

relasjoner muligens setter de andre virksomhetene litt i skyggen, da denne virksomheten har 

en helt unik bevissthet rundt dette med relasjoner på arbeidsplassen. Hvis vi ser på dette med 

at virksomhetene skal bygge relasjoner med et litt mer kritisk blikk, ser vi jo at alle 

respondentene arbeider i store virksomheter, med flere hundre ansatte. Vi stiller oss derfor 

spørrende til hvordan denne relasjonsbyggingen kan finne sted, når det er så mange 

medarbeidere å forholde seg til. Vi finner det vanskelig å tro at lederne kan ha innsikt i 

livene og ha gode relasjoner til alle i virksomheten, og vi stiller oss derfor undrende til 

hvordan dette faktisk håndteres i praksis. På en annen side kan det argumenteres for at det i 

utgangspunktet kun handler om relasjoner til sine nærmeste medarbeidere, som blir diskutert 

videre i dette delkapittelet. 

 

Når det er sagt, er det verdt å merke seg at virksomhetene ikke virker så store som de 

egentlig er. Dette fordi et gjennomgående funn var at alle virksomhetene er store, men 

”oppfører seg som små”. Respondent A uttrykte dette gjennom følgende utsagn: ”…vi har 

tatt med oss noe av det gründer-aktige, vi har klart å videreforedle det inn i en litt mer stor 

og moden organisasjon”. Videre fortalte respondenten at det er stort selvstyre innenfor de 
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ulike avdelingene i virksomheten. Vi tolker dette slik at de som stor virksomhet oppfører seg 

som mindre ved å ta med seg gründerånden de hadde når de startet, og bruke denne 

tankegangen til en fordel etter hvert som de vokser. Opplevelsen av at virksomhetene 

oppfører seg som små, kom også frem hos virksomhet E, der respondenten uttrykte: ”Alle de 

ulike avdelingene her kjører sitt eget løp. Vi bestemmer helt selv, hvem vi skal ansette, vi har 

48 konsulenter, vi bestemmer hvor vi skal dra på turer, vi bestemmer hvilke kunder vi skal 

ha. Vi driter for så vidt i alle de andre avdelingene, de bestemmer sine egne ting”. Denne 

tendensen ved å dele opp i mindre deler, kommer altså frem ved at avdelingene i alle 

virksomhetene har veldig stort selvstyre. Avdelingene har stor frihet på hvordan de 

gjennomfører ting, ut fra de retningslinjene som er satt for virksomheten i helhet.  

 

Her kan det trekkes paralleller til teorien om frihet og ansvar hos medarbeiderne. Dette fordi 

ifølge Nordhaug (2002) vil for stor grad av frihet resultere i at virksomhetens konsept 

blekner på grunn av individuelle arbeidsmetoder og handlinger290. Derfor kan man ikke 

komme foruten å tenke at for mye frihet og ansvar kan være en ulempe for virksomhetene. 

Ved å utvise frihet og selvstyre ved å dele opp virksomheten, kan det tenkes at dette skaper 

større utfordringer enn det skaper verdi. Eksempelvis vil en utfordring være at det blir 

vanskelig å kommunisere med hverandre, når alle har mulighet til å handle etter eget ønske. 

Dog utrykte respondent E at dette er noe av essensen ved deres praktisering rundt tillit, der 

det ble uttrykt: ”Vi kan ha litt sånn samarbeid, men sånn synergieffekter det driter vi i”. 

Respondenten fortalte altså at de samarbeider noe med de andre avdelingene, men at de i 

hovedsak arbeider ut fra egne mål og visjoner. Det kan her argumenteres for at selvstyre i 

mindre deler i virksomheten er med på å skape skiller i hvordan virksomheten oppfører seg 

som helhet. Som Nordhaug (2002) også nevner, vil det bli vanskelig å bevare helheten til 

virksomheten, når man får lov å styre etter eget ønske. 

 

Når dette er sagt, er det verdt å se på denne tendensen fra en litt annen synsvinkel. Da det i 

denne avhandlingen er snakk om organisatorisk tillit og samhandling, er det naturlig å tenke 

at det er mye enklere å utøve tillit i mindre enheter. Det blir kanskje en nødvendighet å dele 

opp i mindre deler, siden tillit krever at man kjenner hverandre, der hver interaksjon enten 
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styrker eller svekker tillitsbåndet291. Det kan være vanskelig, om ikke umulig, å kjenne alle i 

virksomheten når man er flere hundre ansatte. Ved å dele opp i mindre deler, kan det 

argumenteres for at det er enklere å operere med tillitsbasert ledelse, fordi det blir enklere å 

skape relasjoner når det er snakk om mindre enheter292. I tillegg til dette er det verdt å merke 

seg at en leder ikke nødvendigvis er topplederen. Det finnes mange ledere i en virksomhet, 

og ulike ledere kan bygge relasjoner og skape innsikt i livet til sine medarbeidere. Dette kom 

også frem i intervjuet med respondent F, som fortalte at de gjennomgående bruker begrepet 

”tett på”, og dette gjelder også relasjonen mellom leder og medarbeider: ”…lederne skal 

være tett på sine medarbeidere, det er viktig at lederen kjenner sine medarbeidere. Man skal 

helst ikke ha en for stor gruppe medarbeidere man skal følge opp, nettopp fordi man skal 

kjenne de godt”. I forlengelsen av dette tolker vi det slik at tillit kan være en strategisk 

ressurs om den er tilstede i relasjonen. Videre vil vi trekke dette til diskusjonen rundt peer 

recognition som blir presentert i delkapittel 5.4, der det er de man kjenner best man har mest 

tillit til. Det kan dermed tenkes at det å dele opp virksomheten i mindre deler med utvist 

frihet under visse rammer, er en mulig forutsetning for å kunne bygge relasjoner med sine 

medarbeidere, og for å kunne praktisere tillitsbasert ledelse. Det kan videre undres om det er 

her det mulige konkurransefortrinnet starter? 

 

5.2.2 Relasjonen mellom tillit og risiko 

I teorikapittelet viste vi til teori av Gargiulo og Ertug (2006) som prøvde å rette opp i den 

optimistiske skjevheten som finnes i forskningen på tillit. De advarer mot ukritisk bruk av 

tillit, der de hevder at for mye tillit kan åpne opp for svik gjennom blind tro som gir 

medarbeideren muligheten til å opptre opportunistisk293. Resultatene fra vår empiriske 

undersøkelse indikerer at det ikke eksisterer noen stor opplevelse av denne dimensjonen. Når 

det gjelder blind tro kom respondentene C og G inn på denne formen for risiko når vi spurte 

om hvilke negative aspekter de så ved praktiseringen av tillit i lederskap. Begge mente at 

fordelene var større enn ulempene gjennom utsagnene: ”Vi ser vesentlig flere fordeler enn 

ulemper” og ”…risikoen er veldig mye mindre enn oppsiden”. Respondent C utdypet dette 

med å fortelle at hvis lederne ikke utviser tillit, får dette store utslag på 
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medarbeidertilfredsheten. Dette kom frem i følgende utsagn: ”Så medarbeiderne sier ifra 

umiddelbart, at dette liker vi ikke, at de skal ha seg frabedt at de blir detaljstyrt, jeg gjør 

jobben min”. Videre så vi at respondent D pekte på risikoen ved at medarbeideren ikke viser 

seg tilliten verdig. Til tross for dette mente respondenten at det er viktig å utvise tillit ved å 

si: ”Fordi det man får tilbake er potensielt så mye større enn hvis man skulle ha gått rundt å 

ikke hatt tillit til medarbeiderne”. Dette blir støttet opp i teorien om tillitsspillet der man kan 

se at tillit oppnår større utbytte enn om partene praktiserer hver for seg294. Problemet blir 

som respondenten også fremla, at medarbeideren har mulighet til å ikke gjengjelde tilliten. 

 

I vårt ekspertintervju med professor Bård Kuvaas kommer også dette aspektet frem. Han 

kommer med et generelt og praktisk eksempel om at de fleste ledere og HR ledere kan ha 

tillit til 90-95% av sine ansatte, hvis ikke hadde de ikke ansatt disse menneskene til å 

begynne med. Likevel er det noen man ikke kan ha tillit til, og det er ofte her 

kontrollsystemer kommer inn i bildet, nettopp for å fange opp de man ikke kan stole på. 

Problemet blir bare at dette blir et handicap for resten av medarbeiderne man i 

utgangspunktet har tillit til. Spørsmålet man her kan stille seg, er om kontrollsystemer for å 

fange opp de som ikke gjør seg tilliten verdig, er den beste måten håndtere problemet på? 

Videre kommer Kuvaas med et eksempel fra en sveitsisk legemiddelvirksomhet, der de i 

fremfor å sette inn kontrollsystemer, utøver enda mer tillit til sine medarbeidere. I denne 

legemiddelvirksomheten reiser medarbeiderne mye, og før var dette kontrollert med en åtte 

sider lang reiseregning. De bestemte seg for å bytte ut disse instruksene med én setning; 

”ikke bruk mer av virksomhetens penger på reising, enn det du selv finner nødvendig”. Etter 

denne endringen viste det seg at kostnadene hadde gått ned med 40%. Slik utøvelse av tillit 

finner vi også sterkt tilstedeværende i virksomhet E. De utøver ingen kontroller på sine 

medarbeidere, og respondenten viste også til et eksempel med reiseregning og andre 

kostnader i virksomhetens navn: ”Vi stiller jo ikke spørsmålstegn hvis de kjøper noen bøker, 

eller har tatt en taxi eller noe sånt. Da får det heller smelle, også tar vi det da. Fordi hvis du 

har ansatt riktig folk, så finner du ut av det”. 

 

Vi tolker dette slik at hvis ledelsen gjør et grundig arbeid med selektiv rekruttering, der de 

prøver å finne medarbeidere som vil passe inn i deres virksomhet, vil ikke dette problemet 
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bli like gjeldende. Fra teorikapittelet har vi sett at selektiv rekruttering er noe vi anskuer som 

et av kjennetegnene ved tillitsbasert ledelse. Når det er sagt, er det likevel verdt å være 

oppmerksom på at individer har muligheten til å opptre opportunistisk, fordi man aldri fullt 

ut kan være sikker på hvordan et individ vil agere. Som det allerede har blitt nevnt er en 

konsekvens av dette at lederen gjør seg sårbar i møte med medarbeideren i en slik relasjon. 

Dog skal det sies at tillit ikke ville vært nødvendig hvis handlinger kunne blitt gjort uten 

risiko; risikotaking er altså en del av det å vise tillit295. Videre i teorien har vi sett at Sørhaug 

(1996) argumenterer for at tillit er en nødvendig kilde for ledelse296. Som det er referert til 

flere ganger i denne avhandlingen er tillitsbasert ledelse en erkjennelse av avmakt, da 

ledelsesdilemmaet er at lederen er avhengig av sine medarbeidere for å realisere mål. 

Gjennom selektiv rekruttering og bygging av tillitsrelasjoner, kan det tenkes at dette er med 

på å minske sjansen for at medarbeideren opptrer på bakgrunn av kun egne verdier. Hvis 

man føler tillit til hverandre, vil det skape større grobunn for fellesskapsfølelse, som igjen vil 

føre til at individer arbeider i større grad etter virksomhetens beste interesse297. Dette styrker 

tanken om at utvist tillit skaper større verdi, enn hva man kan oppnå om man ikke viser tillit. 

 

Med bakgrunn i teorien kan vi argumentere for at desentralisering, der lederen i høyere grad 

stoler på sine medarbeidere og ser fordelen med å gjøre seg sårbar i relasjonen med 

medarbeideren, kan være med på å øke konkurransekraften til virksomheten. Dette fordi 

medarbeiderne vil arbeide smartere, hardere og mer ansvarlig når lederen stoler på dem298. I 

denne avhandlingen ser vi på ledelse fra et relasjonelt ståsted, og Pfeffer og Veiga (1999) 

argumenterer for at interne tillitsrelasjoner kan være kilde til konkurransefortrinn299. 

Funnene fra vår undersøkelse indikerer at desentralisering skjer i alle virksomhetene vi har 

intervjuet respondenter fra, hvor blant annet respondent D og E fortalte at lederen ikke har 

problemer med å gi fra seg kontroll, da de setter pris på å ikke ha alt ansvar alene. 

 

																																																								
295 Rousseau et al., 1998:395 i Reiersen, 2015:5 
296 Sørhaug, 1996:26 
297 Mintzberg, 1979, i Jacobsen & Thorsvik, 2013:128 
298 Pfeffer & Veiga, 1999:37 
299 Pfeffer og Veiga, 1999:37	
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5.2.3 Relasjonelle bånd 

Overstående diskusjon tar for seg at sterke relasjonelle bånd kan skape gunstige utfall for en 

virksomhet. Samtidig peker teorien om skyggesidene ved tillit på at tette relasjoner ikke 

nødvendigvis er utelukkende positivt. Dette fordi gjennom utvist tillit i sterke relasjoner, kan 

det lett oppstå vennskapsbånd. Gargiulo og Ertug (2006) viser her til at vennskapsbånd kan 

gi overdrevne relasjoner som medfører unødvendige forpliktelser gjennom den 

følelsesmessige tilknytningen medarbeidere får til hverandre. Teorien peker på at denne 

forpliktelsen kan gå langt over det som gagner virksomheten300. Resultatene fra vår 

empiriske undersøkelse indikerer likevel ikke at det eksisterer noen sammenheng mellom 

disse motsettende dimensjonene. Selv om vi ikke finner noe som peker mot at denne 

utfordringen er et faktum, har vi ikke grunnlag for å si at den ikke er tilstede, da vi ikke 

spurte direkte om dette. Det vi kan si, er at samtlige av respondentene har sagt at 

virksomhetene ønsker at medarbeiderne skal ha gode relasjoner til sine sideordnende og 

ledere. I tillegg til dette er de rause i bruken av midler på sosiale arrangement og tiltak. Dette 

kom til syne gjennom virksomhet C sin uttalelse: ”Vi ønsker å understøtte kulturen med 

morsomme firmasamlinger. Nå skal vi på fjellet i helgen, og da er det liksom humor (en av 

verdiene til virksomheten) som gjelder. Da er temaet på festen 80-tallsafterski”. Respondent 

F refererte også til flere turer de arrangerer for alle i virksomheten, der den sosiale biten blir 

vektlagt: ”da er det en helg hvor det bare er hygge og samvær, ikke noe faglig”. 

 

Som allerede nevnt, er virksomhet E veldig opptatt av å bygge tillitsrelasjoner gjennom å se 

på hele mennesket, der respondenten fortalte: ”Vi har veldig fokus på tillit, vi er nok litt der 

at vi er kammerat med de ansatte”. Videre utdypet respondenten at det er mange som har 

hele sitt sosiale liv på jobben, og at de ansatte i virksomheten kjenner hverandre på tvers av 

nivåer, samt at familiene til de ansatte også kjenner hverandre godt. Dette kom til syne 

gjennom følgende utsagn: ”Det er så viktig å både ta vare på de vi har ansatt og deres 

familie. Nå skal vi jo til fjellet med følge og barn, og veldig mange av de forskjellige parene 

har jo blitt venner. Og koner og samboere har blitt venner, og barna kjenner hverandre”. 

Ved å sammenligne resultatene fra undersøkelsen med teorien om at sterke relasjoner kan 

være uhensiktsmessige, ser vi dette som uforklarlig med tanke på at virksomhetene setter av 

såpass mye økonomiske midler og mye tid i arbeidet med relasjoner. At vi sitter igjen med 
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denne utfordringen som uforklarlig kan også komme av at vi har sett annen teori som peker 

på at relasjoner er viktig for at lederen skal ha innflytelse og påvirkningskraft på sine 

ansatte301. 

 

5.2.4 Relasjoner som spisskompetanse 

Etter vi hadde gjennomført våre intervjuer la vi merke til et gjennomgående trekk i seks av 

de syv virksomhetene vi hadde snakket med respondenter fra. Disse virksomhetene var alle 

like på den måten at deres kjernevirksomhet baserte seg på medarbeidere som arbeidet ute 

hos kundene, enten som konsulent eller megler. Det er derfor interessant å se nærmere på 

denne arbeidspraksisen, og om dette kan være en sentral faktor i praktiseringen av 

tillitsbasert ledelse. Respondent G fortalte at det legges stor vekt på intern og ekstern 

kommunikasjon i deres virksomhet, da flesteparten av medarbeiderne har relasjoner som sin 

spisskompetanse. Videre fortalte respondenten: ”For alt vi produserer skjer i samspill med 

det eksterne, med kunden. Og da er jo også det relasjonelle veldig viktig, for at det er jo det 

som er håndverket vårt, det er jo det relasjonelle...”. Relasjoner er altså en viktig del av 

leveransen til denne virksomheten, der alle møtene er mellom mennesker, og kvaliteten på 

disse møtene avhenger av relasjonene. Respondenten mente derfor at det er viktig for dem å 

arbeide med relasjoner både internt og eksternt, for å lykkes på alle områder. Respondent E 

støttet også opp under dette ved at de i virksomheten arbeider ut fra relasjonskompetanse og 

relasjonsledelse i deres ledelsesfilosofi. Dette fordi relasjoner blir grunnpilaren i alle møter, 

og derfor spiller det inn på kvalitet på tjenestene og profitten de ender opp med. Vi antar 

derfor at virksomheter med ansatte som har fokus på relasjoner i det eksterne arbeidet, vil 

muligens ha lettere for også å sette fokus på dette internt i virksomheten. Da de ser 

viktigheten av å ha gode relasjoner til folk rundt seg, både for å lykkes med sitt eget arbeid, 

men også for å skape et godt klima på arbeidsplassen. Vi stiller oss derfor undrende til om et 

eksternt relasjonsfokus kan være noe som er med på å skape en god arbeidsplass. Når det er 

sagt, er det vært å stille spørsmålstegn ved hvordan man kan bygge tillit i en relasjon mellom 

leder og medarbeider når de nesten ikke har kontakt med hverandre i det daglige arbeidet. 
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5.3 Hvordan arbeider de beste virksomhetene med motivasjon? 
I dette delkapittelet skal vi se nærmere på hvordan det arbeides med motivasjon, og hvordan 

det tilrettelegges for en arbeidshverdag som kan resultere i motiverte medarbeidere og andre 

gunstige utfall. 

 

5.3.1 Motivasjon og empowerment 

Som vi har sett i teorien om empowerment er mening, kompetanse, autonomi og påvirkning 

følelsesdimensjoner som fører til indre motivasjon. Frihet under ansvar et er begrep som i 

stor grad forklarer hvordan det arbeides i alle virksomhetene vi var i kontakt med. 

Respondent F uttaler følgende: ”Det som motiverer medarbeiderne er jo det å ha frihet 

under ansvar, der frihet er en av våre største verdier, som vi styrer masse etter”. Av denne 

uttalelsen forstår vi det slik at virksomheten bruker frihet under ansvar som en form for 

styringsmekanisme, noe som peker mot tilrettelegging for følelsesdimensjonen autonomi. En 

slik frihet så vi at de seks resterende respondentene også snakket om, og vi tolker det slik at 

medarbeiderne i disse virksomhetene faktisk ledes gjennom lav grad av styring og kontroll. 

Som nevnt i forrige delkapittel har vi sett at de ansatte i seks av virksomhetene stort sett 

arbeider utenfor kontoret, enten det er som konsulent eller megler. Denne arbeidsformen gjør 

at medarbeiderne mer eller mindre blir overlatt til seg selv. Respondent F understreket dette 

gjennom følgende sitat: ”Folk er jo mye på egenhånd ikke sant, for de er jo konsulenter eller 

jobber i prosjekt”. Basert på den høye graden av frihet under ansvar som praktiseres og at 

ansatte i seks av de syv virksomhetene i stor grad er overlatt til seg selv, tolker vi det slik at 

autonomi er naturlig del av de ansattes arbeidshverdag. Slik kan vi anta at det også 

tilrettelegges for opplevelsen av å ha påvirkningskraft, da man eksempelvis som konsulent er 

den som styrer og påvirker ulike prosjekter og endringer hos kunden man jobber for. 

Følgende uttalelse fra respondent G ga oss også grunn til å anta at det legges til rette for 

opplevelsen av påvirkningskraft hos medarbeiderne innad i denne virksomheten:”…i forhold 

til strategien våres, så inviterte vi alle medarbeiderne til å være med på å utarbeide 

strategien”. Selv om dette ikke er like fremtredende i alle virksomhetene, tolker vi det slik at 

alle virksomhetene forsøker å involvere medarbeidere i interne beslutninger så langt det lar 

seg gjøre. Dette fordi vi ser at medarbeiderne i de ulike virksomhetene blir involvert i 

arbeidet, gjennom eksempelvis ulike workshops der de har mulighet til å påvirke det 
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overordnede arbeidet i virksomheten. I tillegg til dette har vi gjennom tolkning gjort oss en 

antagelse om at frihet kan være en kilde til opplevd påvirkningskraft i seg selv. 

 

Videre er kompetanse og opplevelsen av at man kan gjennomføre arbeidsoppgavene på en 

god måte en følelsesdimensjon som inngår i empowerment302. Vår oppfattelse er at det også 

legges til rette for denne dimensjonen i alle virksomhetene. Denne oppfattelsen kom i 

hovedsak av at alle virksomhetene er kunnskapsorganisasjoner som har medarbeidere med 

høyere utdanning, samtidig som vi har sett at alle virksomhetene jobber med faglig utvikling 

av sine medarbeidere. Eksempelvis sa respondent F følgende om utdannelsesnivået på de 

ansatte: ”95% har jo høyere utdannelse, så de fleste har vel en mastergrad”. Fokuset på 

utvikling kom fra respondent E frem gjennom denne uttalelsen: ”Det vi gjør da er å prate 

mye med konsulenten, og med kunden for å få tilbakemeldinger om konsulenten, sånn at vi 

kan jobbe med utvikling”. Vi ser på trening og utvikling som et av kjennetegnene ved 

tillitsbasert ledelse, og basert på funnene som er presentert og diskutert over kan vi anta at 

dette kjennetegnet er tilstede i samtlige av virksomhetene. Det kan selvfølgelig diskuteres 

om virksomhetene klarer holde alle sine ansatte oppdatert på relevant kunnskap, da dette 

krever enormt med tid og ressurser. Med den enorme teknologiske utviklingen som vi ser i 

dagens samfunn, hvor nye ting kommer opp nesten hver eneste dag, vil det på mange måter 

være umulig å holde medarbeiderne oppdatert på aktuell kunnskap. Da en slik kontinuerlig 

oppdatering kan antas å være umulig å opprettholde hos alle medarbeidere i en 

kunnskapsorganisasjon, kan det spekuleres i om tilbakemeldinger fra kunden kan være en 

god, og kanskje også den mest gjennomførbare måten for medarbeiderne å holde seg 

oppdatert på. At dette er tilfelle, har vi ikke grunnlag for å påstå, men det er en interessant 

tanke, og vi undres over om det er grunnleggende for å holde seg konkurransedyktig. Når det 

er sagt, er det verdt å merke at denne kundekontakten i sammenheng med individuelle 

oppfølgingssamtaler kan være med på å styrke medarbeidernes oppdatering på kunnskap. 

Som respondent E også påpekte, så har de samtaler med konsulentene for å utvikle dem. 

Videre kan det faktum at medarbeiderne faktisk blir gitt tillit gjennom den nevnte friheten, 

betraktes som en faktor som kan virke inn på opplevelsen av kompetanse. Dette fordi det er 

nærliggende å tro at virksomhetene ikke ville gitt frihet til sine medarbeiderne om de ikke 

hadde troen på deres kompetanse til å gjøre en god jobb. 

																																																								
302 Kuvaas & Dysvik, 2012:63 
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Hos virksomhet E kom det frem at de ansatte stod fritt til å velge oppdrag selv: 

”Konsulentene velger sine egne oppdrag, de kan også gå ut fra en kunde hvis de vil det. Det 

gjør at både kundene og konsulentene blir veldig fornøyde, fordi de synes det er kult”. Dette 

peker mot tilrettelegging for meningsfullt arbeid, fordi vi antar at ingen velger oppdrag som 

de ikke ser på som meningsfulle. Da vi spurte de resterende virksomhetene om hva de gjorde 

for at de ansatte skulle ha opplevelse av meningsfullt arbeid, var det gjennomgående at de 

viste til den store friheten de ga de ansatte. Slik ser vi at HR-lederne/lederne vi har snakket 

med antar at frihet i arbeidet også er en kilde til meningsfullt arbeid. Vi tolker det slik at de 

ser denne sammenhengen fordi frihet gir medarbeiderne mulighet til å forme 

arbeidshverdagen sin selv, samtidig som de har fullt og helt ansvar for sine egne 

arbeidsoppgaver. Respondenten i virksomhet D uttalte følgende: ”Så er jo fokuset vårt at 

man har sine områder som man tar ansvar for, og de områdene styrer man fullt og helt på 

egen hånd”. Slik vi ser det kan frihet være en kilde til meningsfullt arbeid, men det er ikke 

nødvendigvis en klar sammenheng. Ut i fra foregående diskusjon er det derfor vanskelig for 

oss å si noe om tilretteleggingen for opplevelsen av meningsfullt arbeid er tilstede i alle 

virksomhetene. 

 

Basert på overstående argumentasjon har vi tolket det slik at alle virksomhetene legger til 

rette for opplevelsen av autonomi, påvirkning og kompetanse. Vi ser derfor klare likhetstegn 

til det som av McGregor (1960) benevnes som teori Y, hvor lederen har troen på det beste i 

medarbeiderne303. Samtidig stiller vi oss foreløpig undrende til om det tilrettelegges for 

opplevelsen av mening i virksomhetene vi har basert denne avhandlingen på. Det blir nå 

viktig å påpeke at vi kun antar at det legges til rette for tre av følelsesdimensjonene, og at vår 

undersøkelse ikke sier noe om hva de ansatte faktisk føler, da vi ikke har snakket med 

medarbeiderne om dette. Med bakgrunn i at vi kun har snakket med respondenter fra 

virksomhetene som ligger på topplisten til Great Place to Work, har vi grunn til å anta at 

følelsesdimensjonene er noe medarbeiderne opplever, fordi medarbeiderundersøkelsen Trust 

Index inneholder spørsmål som har til hensikt å måle disse dimensjonene. Følgende fire 

påstander omhandler nettopp opplevelsen av autonomi, påvirkning, kompetanse og mening: 

 

																																																								
303 Kuvaas, 2009:21-22 
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”Medarbeider her får tildelt mye ansvar” 

”Ledelsen søker og svarer oppriktig på forslag og ideer” 

”Jeg får mulighet til å utvikle mine faglige kompetanser” 

”Mitt arbeid betyr noe spesielt for meg, det er ikke bare en jobb” 

 

Dermed kan vi også anta et tilstedeværelsen av meningsfullt arbeid til en viss grad er tilstede 

i alle virksomhetene, selv om det kun var i virksomhet E vi fant noe som direkte pekte på 

dette gjennom full frihet til å velge oppdrag selv. Videre må det her påpekes at vi ser 

likhetstrekk mellom teorien om empowerment og det metodikken til Great Place to Work 

kan ha til hensikt å måle. 

 

5.3.2 Motivasjon og jobbkarakteristikker 

I diskusjonene over har vi allerede vært inne på noen av de grunnleggende 

jobbdimensjonene fra jobbkarakteristikamodellen. Den ene av dimensjonene går på 

autonomi og skal i følge modellen resultere i opplevelse av ansvar for arbeidsresultatet. Som 

allerede nevnt er dette noe vi har sett at det tilrettelegges for i alle virksomhetene gjennom 

frihet under ansvar. Følgende sitat av respondent C viser hvordan autonomi sies å være frihet 

under ansvar: ”Vi tenker mye autonomi, altså stor frihet under ansvar”. Her blir det aktuelt å 

diskutere noe av kritikken som vi så av jobbkarakteristikamodellen i teorikapittelet. Det er 

faktisk ikke slik at alle ønsker stor grad av frihet i sitt arbeid304, der dette ble også nevnt 

tidligere i delkapittel 5.1 som en utfordring med tillitsbasert ledelse. Samtidig går kritikken 

av modellen på at ansvarliggjøring ikke har gunstige resultater om individet ikke besitter den 

grunnleggende kompetansen som kreves305. En antagelse fra vår side er at disse kritiske 

elementene ved jobbkarakteristikamodellen ikke vil gjøre seg gjeldende om virksomhetene 

har fokus på selektiv rekruttering, samt trening og utvikling. Ved selektiv rekruttering vil 

man ansette medarbeidere som har de evner og ferdigheter som kreves for å utføre jobben, 

samtidig som man har muligheten til å ansette medarbeidere som har et ønske om, og trives 

med frihet i arbeidet. Trening og utvikling er nødvendig for å opprettholde og utvikle 

kompetansen som behøves for å utføre arbeidsoppgavene på en god og tilfredsstillende måte. 

Både selektiv rekruttering, trening og utvikling har vi allerede påpekt at i stor grad er tilstede 
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i de virksomhetene vi baserer denne avhandlingen på. Med bakgrunn i dette kan vi også 

stille spørsmålstegn til om jobbkarakteristikamodellen i større grad er gyldig i 

kunnskapsorganisasjoner, enn i virksomheter der det gjennomføres mindre komplekse 

arbeidsoppgaver. 

 

Autonomi er kun én av de kritiske jobbdimensjonene i jobbkarakteristikamodellen. Det 

pekes videre på at opplevelsen av mening kommer av varierte arbeidsoppgaver, oppgavens 

identitet og oppgavens betydning. Da seks av syv virksomheter har ansatte som i hovedsak 

jobber ute med kunder, antar vi at det er stor variasjon i arbeidsoppgavene gjennom at de 

arbeider med ulike kunder og problemstillinger. Samtidig har vi grunn til å formode at 

arbeidsoppgavene har betydning, da det hele handler om å levere noe av betydelig relevans 

til kundene. Videre ser vi det sannsynlig at oppgaveidentitet et tilstede, da medarbeiderne 

følger kunden fra start til et levert sluttprodukt. Med bakgrunn i jobbkarakteristikamodellen 

klarer vi her å finne argumenter som gjør at vi kan anta at det legges til rette for opplevelsen 

av mening i arbeidet gjennom variasjon i arbeidsoppgavene, oppgaveidentitet og 

oppgavebetydning i de virksomhetene vi har intervjuet respondenter fra. Når dette er sagt, er 

det også viktig å påpeke at den siste virksomheten som arbeider mer internt, også kan 

argumenteres for at opplever stor grad av oppgavevariasjon, oppgaveidentitet og 

oppgavebetydning. Dette fordi de også leverer ulike tjenester til kunder, samt at de opplever 

stor grad av frihet i arbeidet med oppgaver. Dette kom til syne i utsagnet fra respondenten 

(respondent A): ”Også tror jeg de aller fleste opplever at de har et stort rom til å kunne ta 

tak, og da få til ting og sette i gang ting. Og det er jo også ganske unikt”. 

 

Tilbakemeldinger er den siste jobbdimensjonen i jobbkarakteristikamodellen og den sies å 

lede til kunnskap om arbeidets faktiske resultat. Gjennom våre intervju fant vi at det 

tilrettelegges for at medarbeiderne skal få tilbakemeldinger på arbeidet sitt i alle 

virksomhetene. Empiri på dette presenteres i delkapittel 5.4 når tilbakemeldinger skal 

diskuteres. Vi ser fra funnene våre at det i stor grad legges til rette for opplevelsen av de tre 

kritiske psykologiske tilstandene, som opplevelse av mening, opplevelse av ansvar og 

kunnskap om arbeidets resultat, gjennom de fem grunnleggende jobbdimensjonene som 

presenteres av jobbkarakteristikamodellen. På grunnlag av dette kan vi anta at det som i 
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teorien benevnes som Motivation Potential Score306 er høy i de virksomhetene vi har snakket 

med respondenter fra. På samme måte som med empowerment ser vi paralleller mellom 

jobbkarakteristikamodellen og rammeverket til Great Place to Work, da det ser ut til at 

rammeverket forsøker å måle jobbkarakteristikkene gjennom Trust Index. Basert på dette 

styrkes også vår antagelse om at de tre kritiske psykologiske tilstandene er tilstede i samtlige 

av virksomhetene. 

 

Vi har nå sett at de virksomhetene vi har intervjuet respondenter fra i stor grad legger til rette 

for å fremme empowerment, samtidig som arbeidshverdagen til medarbeiderne inneholder 

de grunnleggende jobbdimensjonene det pekes på i jobbkarakteristikamodellen. I følge 

teorien skal dette medføre en rekke fordeler for virksomhetene. En av disse er indre 

motiverte ansatte, noe som i seg selv muligens kan være en kilde til konkurransefortrinn, 

nettopp fordi det resulterer i gode jobbprestasjoner og effektive medarbeidere307. Samtidig 

pekes det på andre fordeler som arbeidstilfredshet, lavt fravær og lav turnover. Dette er 

elementer som i stor grad henger sammen, da det er naturlig å anta at arbeidstilfredshet 

resulterer i lavt fravær og lav turnover. Dette støttes også i noen grad opp av 

matchingmodellen som er nevnt tidligere, der det vises til at jobbtilfredshet fører til økt 

forpliktelse ovenfor virksomheten, og videre at medarbeiderne ønsker å bli værende i 

jobben. Som vi var inne på tidlig i analysen kan matchen mellom individets jobbønsker og 

det organisatoriske klimaet føre til jobbtilfredshet308. Vi fant i våre intervjuer at to av 

virksomhetene hadde et sterkt fokus på å selge seg inn til potensielle nyansatte på en 

realistisk måte, slik at de skulle klare å overholde de nyansattes forventinger til 

virksomheten. En slik tilnærming er det Porter og Steers (1973) benevner som ”the theory of 

met expectations309”, og kom tydelig frem i følgende uttalelse fra respondent C: ”Så er vi jo 

ganske bevisste på det i rekrutteringsprosessen, det å fortelle ærlig hvem vi er. Så vi driver 

jo ikke rått salg …”. Til tross for at det kun er to av respondentene som fremhever at 

virksomhetene deres har fokus på å gi et realistisk bilde av virksomheten til potensielle nye 

medarbeidere, har vi allerede sett at seks av de syv respondentene mener virksomhetene 

vektlegger kulturell match ved rekruttering. Hvis det fungerer slik som teorien om 
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matchingmodellen sier, skal virksomhetene som gjør dette få tilfredse medarbeidere, som 

igjen kan øke medarbeidernes organisatoriske forpliktelse. Med økt organisatorisk 

forpliktelse og økt involvering av medarbeiderne, har teorien pekt på OCB som et mulig 

resultat310. Basert på at OCB viser til handlinger og tiltak som er til det beste for 

virksomheten, ser vi på jobbtilfredshet som en mulig kilde til konkurransefortrinn. 

 

Selv om vi ikke har konkrete svar på om alle de nevnte gunstige resultatene er tilfelle i de 

virksomhetene vi baserer denne avhandlingen på, har vi nå sett noen eksempler på hvordan 

virksomhetene arbeider med tilrettelegging for å oppnå disse positive elementene. Det vi nå 

stiller spørsmålstegn til er om alle disse fordelene i seg selv kan være kilde til 

konkurransefortrinn, eller om de egentlig bare er forutsetninger for at man i det heletatt skal 

være konkurransedyktig i et tøft marked. Det er jo nærliggende å anta at konkurrentene også 

klarer å skape indre motiverte ansatte som presterer godt i jobben. Derfor ser vi på noe av 

arbeidet med motivasjon mer som en forutsetning for å være konkurransedyktig, enn en 

kilde til konkurransefortrinn. Derimot ser vi at jobbtilfredshet, lav turnover og lavt 

sykefravær kan være mulige kilder til konkurransefortrinn, da det som nevnt i delkapittel 5.1 

resulterer i reduserte kostnader, engasjement til å yte mer, samtidig som det hindrer 

konkurrentene tilgang på kritiske ressurser. 

 

5.3.3 Ytre motivasjon 

Indre motivasjon har til nå hatt fokus, og som nevnt i teorien er indre motivasjon generelt en 

mer effektiv kilde til gode prestasjoner enn ytre motivasjon, spesielt i 

kunnskapsorganisasjoner311. I denne avhandlingen har vi valgt å se på 

kompensasjonsbetingede resultater som et kjennetegn på tillitsbasert ledelse, hvor det sies at 

ytre motivasjon må være tilstede for at indre motivasjon skal kunne finne sted312. Om denne 

påstanden stemmer, vil det si at all tilrettelegging for at medarbeiderne skal være indre 

motiverte har null betydning om de ikke har høy nok lønn, og tillit til at de får 

tilfredsstillende kompensasjon for arbeidet sitt. Om medarbeiderne i de virksomhetene vi har 

basert denne avhandlingen på får tilfredsstillende kompensasjon har vi ikke grunnlag for å si 
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noe om. Det eneste vi vet er at medarbeiderne får lønn for arbeidet de utøver, og ingen av 

virksomhetene nevnte noe som gjør at vi kan anta at tilfredsstillende kompensasjon er et 

problem. Respondent B kom så vidt inn på dette med lønn og motivasjon, da følgende ble 

uttalt: ”Dette med lønn som er uten tvil motiverende for mange, men man skal ikke overdrive 

hvor motiverende det er”. Av utsagnet tolker vi det slik at respondenten mener virksomheten 

er fullt klar over at lønn er en motivasjonsfaktor for mange, men at de er bevisste på at dette 

ikke er den største motivasjonsfaktoren for utøvelse av godt arbeid. Slik kan vi anta at 

medarbeiderne i denne virksomheten ikke ser på tilfredsstillende kompensasjon som et 

problem, og derfor er det sannsynlig at arbeidet som tilrettelegger for indre motivasjon kan 

gi resultater. Videre må vi bare anta at det samme er tilfelle i de resterende virksomhetene, 

da vi ikke har oppfattet noe som kan peke i en annen retning. 

 

Motivation Crowding Theory peker også på forholdet mellom indre og ytre motivasjon, og 

det blir spesielt relevant i denne avhandlingen å se på hvordan ytre påvirkning i form av 

kontrollsystemer virker inn på motivasjon. Vi har tidligere vært inne på at virksomhetene 

praktiserer høy grad av frihet, og at det er lite kontrollering av arbeidet medarbeiderne 

foretar seg. Til tross for stor grad av frihet kan vi se fra funnene våre at to av virksomhetene 

skiller seg fra de andre ved at de likevel kontrollerer arbeidet til medarbeiderne. Respondent 

B fortalte i denne sammenheng: ”Det vi leverer innen er revisjon og der er det en sign off på 

arbeidet, hvor en partner kontrollerer alt arbeidet som gjøres for å sikre kvalitet”. Alt 

arbeid som blir utført blir altså kontrollert av en partner, før det blir fullført. Respondenten 

fortalte videre at dette er fordi hele kjernevirksomheten deres bygger på kvalitet, så de har 

ikke rom for at det ikke skal bli sjekket for eventuelle feil. Denne erkjennelsen av kontroll på 

arbeidet kom også frem i virksomhet G, der respondenten fortalte: ”Når det gjelder 

sidemannskontroll så har vi det, der dette gjennomføres av vår sentrale saksbehandling. Når 

det er feil i saksdokumenter foretas avviksrapportering av vår oppgjørsavdeling”. Det skjer 

altså en kontroll på arbeidet til medarbeiderne i denne virksomheten også, for å sjekke at 

arbeidet er utført på riktig måte, da dette er dokumenter som virksomheten ikke kan 

akseptere at inneholder feil. Vi setter her spørsmålstegn med hvordan denne kontrollen 

henger sammen med hvordan disse virksomhetene arbeider med tillit, og hvordan denne 

kontrollen eventuelt kan føre til økt motivasjon. Tidligere har vi argumentert for at det 

motsatte av tillitsbasert ledelse er kontrollering og kontrollbasert ledelse. På den ene siden 
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kan det da argumenteres for at medarbeidernes autonomi forsvinner, der de ikke har full 

frihet over sine oppgaver. Dette fordi de kan føle at det er noen som ser dem over skulderen 

og kontrollerer om de har gjort en god nok jobb. På den andre siden er det viktig å poengtere 

at ut fra teorien er utfallene av denne kontrollen avhengig av hvordan medarbeideren 

opplever kontrollen, fordi oppfatningene medarbeiderne har til kontrollen spiller inn på 

graden av motivasjonen. Dette fordi oppfatningene enten kan oppleves som støttende eller 

kommanderende, der støttende kontroll kan være med på å øke den indre motivasjonen313. 

Videre vil vi her påpeke at det er vanskelig å si noe om hvordan medarbeiderne i disse to 

virksomhetene muligens opplever denne kontrollen, da vi ikke har snakket med noen 

medarbeidere. Det vil derfor bare være mulig for oss å argumentere ut fra teori, og her si at 

hvis medarbeiderne opplever kontrollen som støttende, har dette til hensikt å påvirke positivt 

inn på motivasjon. Vi vil derfor her stille oss undrende til om kontroll kan være en del av 

praksisen i tillitsbasert ledelse, så fremst denne formen for kontrollering oppfattes som 

støttende av medarbeiderne? 

 

5.4 Hvordan arbeider de beste virksomhetene med kommunikasjon? 
Å bygge tillitsrelasjoner og motivere sine medarbeidere blir vanskelig uten at 

kommunikasjon finner sted. I dette delkapittelet skal vi derfor se nærmere på hvordan vi 

oppfatter kommunikasjonsklimaet i de ulike virksomhetene, og hvordan de arbeider med 

kommunikasjon. 

 

5.4.1 Informasjonsdeling  

Kommunikasjon binder mennesker sammen, da det er grunnpilaren i all samhandling. Basert 

på teorien om kommunikasjon og tillit tolker vi det slik at god kommunikasjon i 

tillitsrelasjoner handler om å utvise tillit, fordi det bygger fundamentet og rammene for å 

kunne gi frihet til medarbeiderne. For å oppnå gode resultater handler det derfor ikke om hva 

du gjør, men hvordan du gjør det. Eksempelvis kommuniserer alle, men det sentrale her blir 

da hvordan man kommuniserer. Det hjelper altså ikke å ha intranett hvis ledelsen ikke bruker 

det. Intranett er et eksempel på et kommunikasjonsmiddel som fem av respondentene nevnte 

at virksomhetene forsøkte å bruke aktivt for å kommunisere både store og små nyheter. 
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Intranettet gjør det mulig for samtlige av de ansatte i virksomhetene å få et innblikk i hva 

som arbeides med internt, og gir videre mulighet til medarbeiderne for å engasjere seg. 

Forutsetningen blir jo selvfølgelig at de ansatte bruker kommunikasjonskanalen aktivt. 

Denne typen kommunikasjon gir involvering og eierskap i en tillitsatmosfære, noe som 

poengteres av Pfeffer og Veiga (1999) som et viktig element for tillitsbasert ledelse314. 

Informasjonsdeling som vi anskuer som et kjennetegn på tillitsbasert ledelse, gjør seg her 

synlig i praksis hos disse virksomhetene. På tross av at disse fem virksomhetene prøver å 

bruke intranettet aktivt må det likevel påpekes at det blir nevnt av både respondent B og F at 

det ikke fungerer optimalt. Det kan dermed spekuleres i hvilken funksjon denne 

kommunikasjonskanalen i realiteten har, da den ikke lever opp til sitt potensiale med å 

kommunisere informasjonen internt. 

 

Når det er snakk om kommunikasjon, er dette en dimensjon som er sentral å se ut fra 

respondentenes opplevelse av Great Place to Work sin analyse. Great Place to Work har som 

mål å levere innsikt og bevissthet til sine kunder315, og fem av respondentene fortalte at 

deres virksomhet bruker undersøkelsen som en temperaturmåler på hvordan medarbeiderne 

oppfatter det å arbeide hos dem. Respondentene uttrykte at virksomhetene er bevisste i 

måten de tenker og praktiserer kommunikasjon på, men at de har store 

forbedringspotensialer på dette området. Respondent B fortalte: ”Så har vi sett gjennom 

resultatene at vi har noen eksempler på fokusområder som kommunikasjon og informasjon, 

som vi har hatt som nasjonale prioriteringer de siste årene. Det vi ser er at vi har et 

potensiale, ikke det at vi er dårlige, men vi har noe å gå på der”. Respondenten fortalte altså 

at de i forkant av Great Place to Works analyse hadde en formening om at de var gode på 

kommunikasjon, men resultatene viste at den virkelige praksisen ikke stemte overens med 

deres formodning. De scoret altså lavt på de områdene som hadde med kommunikasjon å 

gjøre. Selv om resultatene var uventet, ga dette virksomheten en bevissthet rundt hvordan de 

kommuniserte, og slik fikk de satt fokus på hva som kunne gjøres annerledes og forbedres. 

Dette gjorde seg også gjeldende hos de fire andre virksomhetene, der de representative 

respondentene fortalte at de brukte resultatene fra analysen som en temperaturmåler. Slik ser 

vi hvordan Great Place to Work kan brukes som et verktøy for å avdekke 

forbedringsområder ved å skape bevissthet rundt ulike dimensjoner. Selv om de to siste 
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315 Vedlegg 12: Transkribert intervju med Great Place to Work 
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respondentene ikke nevnte at deres virksomheter brukte Great Place to Work som en 

temperaturmåler, tolker vi det likevel slik at de bruker verktøyet på omtrent samme måte. 

Dette fordi de er opptatt av utvikling i virksomhetene, og peker indirekte på at dette er noe 

Great Place to Work hjelper dem til å oppnå. 

 

Til tross for at arbeidet med kommunikasjon kan være vanskelig, er det at virksomhetene er 

bevisste på hvordan de arbeider med kommunikasjon veldig viktig. Dette fordi feiltrinn i 

arbeidet med kommunikasjon, for eksempel ved deling av negativ informasjon, kan være en 

kilde til tillitsbrudd. Som teorien påpeker er tillit noe som tar lang tid å bygge opp og som 

lett kan brytes ned316, og derfor er spesielt kommunikasjon noe som bør tillegges fokus for å 

unngå at tillitsbrudd oppstår. Respondent C mente de har et godt kommunikasjonsklima 

innad i virksomheten, men at de alltid kan bli bedre, og dette kommer til uttrykk i utsagnet: 

”Jeg tror aldri du kan bli god nok på kommunikasjon”. De bruker flere arenaer for å 

formidle informasjon til medarbeiderne, der de for eksempel den siste tiden har begynt å 

streame allmøter, slik at informasjonen skal bli mer tilgjengelig. Videre fremla respondenten 

det som et problem å finne en balanse rundt hva medarbeiderne forventer av informasjon. 

Der noen medarbeidere mener det er for lite informasjon, mener andre det er for mye.  

 

Denne erkjennelsen kan vi også finne hos uttalelsene til respondent A. Respondenten mente 

også at lederne kan bli bedre på kommunikasjon og informasjonsdeling, men at 

balansegangen er vanskelig fordi medarbeiderne har ulike forventninger i henhold til 

informasjonsdeling innad i virksomheten. Respondent A nevnte videre interne 

kommunikasjonsverktøyer som Slack og Yammer, intranett, avdelingsmøter, frokostmøter, 

allmøter og ledermøter som eksempler på hvordan de kommuniserer informasjon. Her ser vi 

at de opererer på mange ulike kanaler, og det er ikke vanskelig å forstå at enkelte 

medarbeidere kan oppleve at det er for mye informasjon i omløp. Det er også nærliggende å 

anta at de ulike kanalene kommuniserer noe av den samme informasjonen. Respondent A 

tok selv opp denne problematikken hvor den uheldige effekten ble påpekt ved følgende: 

”…hvis du sender ut for mye, kan det fort bli en information overload, der det blir for mye 

mails og for mye som kommuniseres. Slik vil det lett glippe for medarbeiderne også”. Her 

ser vi at det antydes at medarbeiderne ikke er i stand til å ta inn over seg alt som blir 
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kommunisert når mye informasjon sendes ut. Eksempelvis kan det skje at noe av 

informasjonen som sendes ut skriftlig aldri blir lest. Virksomhetenes dilemma blir altså hvor 

mye informasjon som skal sendes for å holde alle medarbeiderne oppdatert uten at det blir 

for mye, samtidig som medarbeiderne ikke skal oppleve at informasjon holdes tilbake. Vår 

tolkning er at det ikke foreligger klare retningslinjer om hvordan de ulike 

kommunikasjonskanalene skal brukes, og slik blir det hele bare en jungel av informasjon. 

Basert på respondentenes uttalelser rundt kommunikasjon og informasjonsdeling tolker vi 

det slik at det eksisterer stor bevissthet rundt ulike forbedringspotensialer når det kommer til 

kommunikasjon. Vi anskuer også kommunikasjon som et område hvor virksomhetene 

muligens kan forbedre sine prosesser gjennom noen enkle retningslinjer. 

 

5.4.2 Tilbakemeldinger 

Tilbakemeldinger er grunnlaget for at medarbeiderne kan lære av sine erfaringer, og vil ha 

en motiverende effekt så lenge den kommer i konstruktiv form, og ikke som direkte 

kritikk317. Alle respondentene vi snakket med var opptatt av å vise til at lederne skulle følge 

opp sine medarbeidere og komme med tilbakemeldinger på arbeidet deres. Siden seks av syv 

virksomheter har medarbeidere som arbeider mye ute hos kunden, mente respondentene det 

er viktig å ha en jevnlig oppfølging på prosjektene som gjøres. Virksomhet D har valgt å 

gjennomføre dette gjennom løpende oppfølgingssamtaler, slik at ledelsen vet at det leveres 

innenfor det gitte budsjett, tid og kvalitet som er avtalt. Tre av de andre virksomhetene 

nevnte også at de bruker kundene som et evalueringsmål på arbeidet til sine ansatte. Dette er 

interessant å sette i sammenheng med teorien om frihet og kontroll. Siden kundene kommer 

med tilbakemeldinger i etterkant, blir dette en form for kontroll på arbeidet. Nordhaug 

(2002) understreker i en slik situasjon at kontrollen står i strid med medarbeidernes ønske 

om frihet og ansvar. Dog skal det sies at det noen ganger er nødt til å være en underliggende 

kontroll tilstede, for at virksomhetens konsept skal bestå som helhet318. Som det ble diskutert 

i teorikapittelet blir utfordringen derfor at lederen må finne en balansegang mellom frihet og 

kontroll. Siden medarbeiderne i alle virksomhetene vi snakket med blir utvist stort ansvar og 

mye frihet, kan denne kundekontrollen muligens fungere som en tilbakemelding på arbeidet. 

Tilbakemeldinger er også et element som kan være med på å øke medarbeidernes 
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Motivational Potential Score319, om de er tilstede. Med andre ord trenger ikke 

kundekontrollen og oppfølgingssamtalene nødvendigvis å være en motsetning til tillit og 

frihet, men heller være en faktor som kan være med på å øke motivasjonen til 

medarbeideren. 

 

Videre vil vi argumentere for at kommunikasjon mellom leder og medarbeider er 

fundamentalt fordi den skaper grobunn for utvikling. Dette kan utdypes med Pfeffer og 

Veiga (1999) sin dimensjon om trening og utvikling, fordi medarbeiderne får mulighet til å 

utvikle seg gjennom tilbakemeldinger320. En formodning her er at de ansatte må være 

endringsvillige og har et ønske om å ville prestere bedre, slik at ledelsen kan utvise tillit321. 

Når det er sagt, vil vi her rette søkelyset i motsatt retning. Dette fordi respondent B presiserte 

viktigheten rundt at medarbeiderne burde komme med tilbakemeldinger til lederne: ”… vi er 

også opptatt av at medarbeider må kunne gi tilbakemeldinger oppover, og det er det mange 

som glemmer. Ikke lederne, men medarbeiderne, at de ikke tenker på at lederen også trenger 

tilbakemeldinger på hva som var bra og mindre bra og den biten. Så det med å ha fokus på 

tilbakemeldinger er jo en annen form for tillit, på mange måter”. Respondenten mente altså 

at det ikke er nok at lederne kommer med tilbakemeldinger til medarbeiderne, men at 

medarbeiderne også må komme med tilbakemeldinger til lederne. De mente dette handler 

om godt lederskap og godt medarbeiderskap, som blir sentralt i en tillitsrelasjon, der teorien 

om tillit viser til at tilliten er sterkest når den er gjensidig322. Vi velger her å trekke 

paralleller til Spurkeland (2009) sin påstand om at godt lederskap handler om å gjøre andre 

gode323, og når denne relasjonskompetansen blir videreført til medarbeideren, kan man 

undres om relasjonen da blir enda sterkere. 

 

Når dette er sagt om kommunikasjon og tilbakemeldinger generelt, blir det dermed viktig å 

bemerke seg det som kalles for peer recognition. Respondent E mente det er disse 

tilbakemeldingene som veier tyngst, siden de kommer fra mennesker som betyr mye for deg; 

nettopp fordi det er de menneskene man har tillit til. I sin relasjonskompetanseteori viser 
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Spurkeland (2014) til at tillit er et resultat av opplevde positive erfaringer324, og ut fra dette 

vil vi trekke slutningen om at det er de man kjenner best man har mest tillit til. Respondent 

A vektla også peer recognition som et viktig element der sideordnende kan gi 

tilbakemeldinger til sine kollegaer. Dette blir blant annet lagt til rette for gjennom å operere 

med kommunikasjonskanaler som Yammer og Slack, som fungerer som interne chatterom. 

Vi oppfatter dette som en moderne form for tilbakemelding, hvor de ansatte oppfordres til å 

skryte av hverandre, komme med innspill og dele sin kompetanse. Slike 

kommunikasjonskanaler blir nevnt i tre av intervjuene, dog kan vi ikke si noe om disse også 

er i bruk hos de andre virksomhetene, da vi ikke spurte konkret om dette. Likevel vil vi 

påpeke at tilrettelegging for skryt på denne måten kan være med å øke de ansattes opplevelse 

av å bli inkludert og verdsatt på arbeidsplassen, noe Øiestad (2004) ser på som 

tilbakemeldingens hensikt325. 

 

5.4.3 Anerkjennelse 

Grenness (1999) ser på tilbakemeldinger som informasjon man mottar om egne 

prestasjoner326, og derfor setter vi tilbakemeldinger i sammenheng med anerkjennelse. Etter 

intervjuprosessen fant vi store forskjeller i hvordan respondentene presenterte 

virksomhetenes syn på ros av de ansatte. Fire av virksomhetene hadde stor tro på mye feiring 

og det å trekke frem enkeltpersoner eller team som hadde prestert godt. Respondent A 

fortalte at virksomheten blant annet hadde månedlige awards der de delte ut priser til 

kategoriene månedens samarbeidsteam, månedens læringspris og månedens challenger. 

Videre hadde de noe de kalte for en Oscar-utdeling en gang i året, der de nominerte 

medarbeiderne til de samme kategoriene; men i tillegg til heder og ære fikk vinneren en 

premie på 50 000 kr. Vi så også at denne virksomheten var aktiv på annerkjennelse på et mer 

uformelt plan, der lederne gjerne kjøpte en vinflaske eller sjokolade til en medarbeider som 

hadde presentert godt. Denne hurra-stemningen går som sagt igjen i fire av virksomhetene, 

der det er feiringer gjennom ulike samlinger og fester, prestasjonsuttalelser fra 

administrerende direktør, eller fremhevelser på ulike kommunikasjonsplattformer. 
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Respondent B på sin side mente det er unorsk å trekke frem enkeltpersoner, og respondenten 

mente at det er enklere trekke frem team. Denne erkjennelsen ble begrunnet med at det ikke 

er alle som ville likt å få navnet sitt på intranettet, til tross for at de hadde prestert godt. 

Repsondet C kom også med et argument for at man ikke skal trekke frem enkeltpersoners 

prestasjoner ved følgende uttalelse: ”Vi har lite sånn kåringer og feiring, og sånn hurra for 

deg. Det er det lite av, og kanskje for lite …. Hvis du klapper noen på skulderen og ikke 

andre så er det et problem i seg selv. Det er noe vi bevisst ikke har drevet så mye med”. 

Respondent C sa altså at de har tatt et bevisst valg på å ikke feire enkeltpersoner, fordi 

problemet oppstår i det man glemmer å rose noen som fortjener det. Samtidig blir det jo også 

sagt at det kanskje er for lite av den type anerkjennelse, og derfor tolker vi det slik at 

virksomheten ikke er helt sikker på hva som er mest hensiktsmessig. 

 

Tre av virksomhetene fortalte også at de har lagt opp til interne konferanser der 

medarbeiderne har ansvar for å anerkjenne seg selv. Respondent E fortalte at virksomheten 

arrangerer fagkvelder der medarbeiderne står for alt innholdet, der de kan presentere 

prosjektene sine. Dette begrunner respondenten med at det er den mest effektive måten å 

anerkjenne på. Videre påpekte respondent E at de legger mer vekt på anerkjennelse gjennom 

faglige tilbakemeldinger og gjennom å styrke relasjonene, fordi de ser en større verdi i denne 

formen for anerkjennelse på arbeidet. I virksomhet F gjennomføres den interne konferansen 

ved at medarbeideren selv må melde seg opp til et foredrag. Her kan de fritt fortelle om hva 

de arbeider med, hva de har oppnådd eller snakke om utfordringer med et prosjekt som er i 

prosess. Respondent F fortalte videre at grunnen til at det anerkjennes på denne måten er 

fordi: ”…det er jo viktig for de ansatte å få litt sånn cred for kompetansen sin. Så det er jo 

kompetanse som er det viktige, og vise frem medarbeiderne våre”. Da virksomhet F også er 

en av virksomhetene som er opptatt av å feire ansatte som har prestert godt, kan det tenkes at 

dette tiltaket ved at medarbeiderne selv kan anerkjennelse sitt eget arbeid er en måte å fange 

opp de ledelsen kanskje glemmer å anerkjenne i utgangspunktet. 

 

Basert på respondentenes uttalelser eksisterer det altså store forskjeller i hvordan de ulike 

respondentene legger frem at virksomhetene anerkjenner og roser medarbeiderne. Med andre 

ord er praktiseringen av hvordan de beste virksomhetene kommuniserer gjennom 

anerkjennelse kompleks og sammensatt. Dette kan muligens belyses ut fra problematikken 
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som oppstår ved at alle mennesker er ulike, og har ulike behov. I forlengelsen av dette kan 

individualisering tenkes å være nøkkelen til anerkjennelse, der den ideelle anerkjennelsen 

burde skreddersys til den enkelte medarbeider. Dette fordi noen mennesker kanskje trenger 

mye oppmerksomhet for å få understreket en god prestasjon, der andre foretrekker en mer 

stille, en-til-en kompliment fra en man respekterer. Dog vil vi her påpeke at det vil være 

vanskelig å anerkjenne hver enkelt ansatt ut fra egne preferanser, spesielt i virksomhetene vi 

har vært i kontakt med, der det er snakk om flere hundre medarbeidere. Dermed er kanskje 

løsningen for mange å finne en form for anerkjennelse virksomheten mener passer for 

flertallet, som dermed kanskje baserer seg på lederens preferanser, fremfor medarbeiderens 

preferanser. 

 

Videre kan det argumenteres for at anerkjennelse må være fortjent. Ved å opprette priser 

som ”månedens challenger” kan det fort oppstå en stemning der man prøver å skape ekstra 

energi på arbeidsplassen, noe som ofte kan fungere mot sin hensikt. Dette fordi 

anerkjennelsen kan bli en så vanlig del av arbeidshverdagen, at den mister sin effekt.  

Når dette skjer, kan det tenkes at alle vil få prisen på et eller annet tidspunkt, til tross for at 

de kanskje ikke fortjener det. Det er dermed viktig å stille seg kritisk til hvilken verdi denne 

formen for anerkjennelse bringer med seg. Ser man anerkjennelse ut fra et enda større 

perspektiv kan det argumenteres for at anerkjennelse fungerer best når den er konkret og 

konstruktiv327. Det å fortelle en medarbeider at de har gjort en god jobb er bra, men å fortelle 

hva som er bra kan tenkes å ha enda større effekt. Dermed kan det argumenteres for at 

anerkjennelse bør komme fortløpende når en medarbeider gjør noe bra. Respondent E pekte 

på nettopp dette gjennom uttalelsen: ”Derfor et det viktig med tilbakemeldinger, ros og 

anerkjennelse fortløpende”. 

 

Videre er det verdt å merke seg at alle virksomhetene har stor tro på å utvise frihet til sine 

medarbeidere. Dette er også en form for anerkjennelse der lederen anerkjenner 

medarbeidernes kompetanse gjennom å gjøre dem ansvarlig for eget arbeid. Ved å utvise 

frihet, viser lederne at de stoler på medarbeiderne sine, og dette samsvarer med Spurkeland´s 

(2014) formening om at alle mennesker vil bli utvist tillit gjennom ansvar og frihet328. Når 

man blir vist frihet, har man også gjort seg tilliten verdig. Gjennom ledelse av menneskelige 
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ressurser, viser det seg også at medarbeidere som opplever stor grad av tillit arbeider mer 

ansvarlig, fordi ansvaret blir plassert i medarbeiderens hender. Ved å gi ansvar til de ansatte, 

vil de føle seg mer involvert og engasjert til å oppnå resultater, som er en av fordelene ved 

desentralisering329. Desentralisering har i denne avhandlingen blitt sett på som et av 

kjennetegnene ved tillitsbasert ledelse, nettopp fordi denne formen for struktur gir større rom 

for å skape tillitsrelasjoner. Respondent F fortalte: ”Det å gi frihet er jo også det å gi tillit, 

og med det følger selvfølgelig et ansvar”. Gjennom dette utsagnet refererte respondenten til 

at medarbeiderne har stor frihet til å velge oppdrag som passer med kompetansen de selv kan 

tilby, der de er ansvarlig for å prestere. Som det har blitt henvist til tidligere i analysen, har 

medarbeiderne i virksomhet E fullstendig frihet til å velge hvilke oppdrag de vil arbeide 

med. Hvis medarbeideren ikke ønsker å ta på seg et oppdrag, eller ønsker å trekke seg ut av 

et samarbeid, er dette en avgjørelse medarbeideren fritt kan ta stilling til alene. 

Respondenten mente dette er viktig fordi konsulentene da vil prestere bedre, som igjen 

skaper mer fornøyde kunder, og fortalte videre: ”Og alt dette her gjør at vi går ut med 

styrket selvtillit, og med tanke på konkurransefortrinn så er vi villige til å gå i bresjen for 

konsulentene våre med tanke på at de ikke vil trives om de ikke har noen kule 

arbeidsoppgaver”. Frihet rundt valg av oppgaver blir altså sett på som en motivasjonsfaktor 

i virksomhet E. Av dette kan vi se at slik form for anerkjennelse kan være med på å skape 

kontakt som åpner for selvstendige løsninger og resultater. 

 

5.4.4 Åpenhet og håndtering av feil 

Når vi nå skal se på kommunikasjon og åpenhet, blir dimensjonen rundt håndtering av feil 

sentral, nettopp fordi håndteringen av feil kommuniserer hvor åpen lederen er rundt 

medarbeiderens arbeid. Tre av respondentene henviste til at virksomhetene mente det måtte 

være åpenhet, samt rom for å kunne prøve og feile, for at man skal kunne utvikle seg som 

virksomhet. Respondent F fortalte: ”Man feiler av og til, og det å feile færre ganger, det er 

på en måte strategien, samtidig som vi skal ha en organisasjon som er så smidig at den lett 

kan snu seg rundt hvis det behøves. Vi vet ikke hva vi skal levere om to år, for den 

teknologien er kanskje ikke oppfunnet ennå”. Alle virksomhetene vi har snakket med er 

virksomheter med høy fart. Som diskutert tidligere i analysen kan involvering av alle i 

virksomheten føre til trege prosesser, men til tross for dette blir paradokset at hvis man leder 
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for byråkratisk kan man ende med å få gjort like lite. Dette var respondent A veldig opptatt 

av, og sa i denne forbindelse at: ”Da blir vi altfor treige, så vi er nødt til å passe på at alle 

må kunne ta ansvar selv, og gjøre ting selv, ellers blir ikke noen ting gjort”. I forlengelsen 

av dette oppfatter vi det slik at man må stole på sine medarbeidere, og stole på deres 

kompetanse for at ting skal bli gjort. Dette velger vi å tolke som en viktig forutsetning for å 

kunne praktisere tillitsbasert ledelse. 

 

Videre hadde de samme virksomhetene som ga rom for at medarbeiderne kunne prøve og 

feile som mål at man skulle feile mindre og mindre. Respondent A understreket viktigheten 

med å stole på sine medarbeidere gjennom utsagnet ”en feil er ikke en feil før du har gjort 

den et par ganger”. Man må stole på de ansatte slik at de tørr å gjøre arbeidet sitt, og med 

denne tilliten kommer også en aksept om at det kan skje feil. Videre fortalte respondenten: 

”Og det at vi vil være et innovativt selskap, ved å teste ut nye ting, og være eksperimentelle, 

kommer også denne dimensjonen med å prøve og feile”. Dette handler igjen om tillit, og som 

Spurkeland (2014) understreker så er intern tillit avgjørende for at en virksomhet skal kunne 

oppnå suksess330. Videre fortalte respondent A i denne sammenheng at administrerende 

direktør oppfordret de ansatte til å fortelle om, og være åpen rundt sine egne feil. De ble 

nemlig nominert og kåret til det de uoffisielt kalte for en ”feil-tastisk”-pris, som er en 

læringspris som har som hensikt at andre kan lære av den feilen som har blitt gjort. Dette 

mente de var viktig for å skape utvikling i fellesskap. I to andre virksomheter finner vi en 

annen tilnærming til dette med feil. Som nevnt tidligere foretas det kontroll på dokumenter 

som ikke gir rom for feil, da dette vil ha negative konsekvenser for deres kjernevirksomhet. 

På den ene siden undres vi over hvordan denne praksisen kan sees i sammenheng med 

tillitsbasert ledelse. På den andre siden foregår kontrollen kun på kritiske dokumenter som 

de to virksomhetene ikke har råd til at skal være feil. Dermed kan vi tolke det slik at denne 

kontrollen kun er en siste sjekk på kvalitet, og ikke nødvendigvis noe som gjør at vi må 

utelukke at de driver med tillitsbasert ledelse. 

 

Respondent B hevdet at det er viktig å kommunisere mye åpenhet og respekt på 

arbeidsplassen. Dette kom frem i eksempelet med forfremmelsesprosessen deres. 

Respondenten mente at grunnfundamentet bygger på at det skal være en åpenhet rundt 
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prosessen; ikke i form av at man skal vite hvem som er i prosess, men at det skal være 

åpenhet rundt hva prosessen innebærer og hvilke kriterier som ligger til grunn. Dette kom 

frem gjennom utsagnet: ”Hvis du ikke blir inkludert i en prosess hvor du hadde håpet og 

trodd, så skal du forstå hvorfor, og det skal føles rettferdig”. Denne respekten og åpenheten 

som vises til medarbeiderne er viktig for at det ikke skal oppstå mistillit. Her ser man en 

parallell med Spurkeland´s (2014) oppfatning om at mistillit kjennetegnes ved at tilliten 

mangler åpenhet og dialog331. Åpenheten som da kommuniseres er som respondent B selv 

antydet, ment til å skape motivasjon for medarbeiderne. Forfremmelser har også denne 

dimensjonen ved seg, ved at det skal motivere til ekstra innsats ved vissheten om at man kan 

oppnå en forfremmelse. Som det ble nevnt i teorikapittelet er forfremmelser en 

tillitserklæring, der lederen viser tillit og troverdighet, og anerkjenner de gode prestasjonene 

som medarbeideren har utført for virksomheten. Det å skape en åpenhet rundt 

forfremmelsesprosessen kan dermed være en bevisst måte å kommunisere med 

medarbeiderne på, for å minske sjansen for mistillit, samt mistanke om favorisering. Av 

dette oppfatter vi det slik at dimensjonen rundt åpenhet burde være tilstede for å kunne 

praktisere tillitsbasert ledelse, der leder og medarbeider må kunne stole på hverandre. 

 

Åpenheten kan også sees i sammenheng med involvering. Respondent G uttalte: ”Vi har 

ledermøter hvor vi har et initiativ vi kaller for åpen stol. Da kan hvem som helst i 

organisasjonen si at de har lyst til å være med på ledermøtet, og så får de sitte i denne stolen 

å høre på hva som blir sagt på ledermøtene, samtidig som de kan ta opp noe hvis de har lyst 

til det”. Denne ”åpne stolen” oppfordrer medarbeiderne til å komme med innspill og vise 

engasjement for hva som skjer på ledermøtene, samt at de kan legge frem egne ideer for 

ledelsen. Respondenten mente dette initiativet er viktig for å skape mest mulig åpenhet og 

involvering, fordi det spiller inn på medarbeidernes motivasjon for arbeidet. Dette kan 

belyses ut fra Pfeffer og Veiga (1999) sin teori om at medarbeidere arbeider hardere på 

grunn av høyere forpliktelse, engasjement og involvering, fordi de opplever høy grad av 

medbestemmelse og egenkontroll332. Ved å vise åpenhet i virksomheten, og dele den 

informasjonen som blir snakket om under ledermøtene, legges det til rette for at 

medarbeiderne skal arbeide hardere, fordi de føler de er en del av prosessen. Samtidig 
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signaliserer dette initiativet at ledelsen ikke har noe å skjule for de øvrige medarbeiderne i 

virksomheten. 

 

5.5 Tillitsbasert ledelse 
I dette delkapittelet skal vi se nærmere på tillitsbasert ledelse som en ledelsestrend og 

hvordan praktisering av tillitsbasert ledelse kan påvirkes av gode eller dårlige tider i 

markedet. Avslutningsvis i dette delkapittelet presenterer vi vår egen definisjon på 

tillitsbasert ledelse basert på de funnene vi har gjort gjennom denne avhandlingen. Som en 

følge av dette har vi videre utarbeidet en modell som illustrerer avhandlingens funn og 

antagelser. 

 

5.5.1 Tillitsbasert ledelse som en ledelsestrend? 

Som vi pekte på i teorikapittelet begynte forskere å få øynene opp for betydningen av 

motivasjon, deltagelse og anerkjennelse i arbeidet med virksomhetsutvikling i etterkant av 

Hawthrone-studiene på 1930-tallet333. Flere ganger tidligere i analysen har vi sett at 

tillitbasert ledelse handler om å ha troen på mennesket. Et slikt fokus er ikke nytt i arbeidet 

med ledelse og organisatorisk utvikling, men noe man har sett tendenser til i andre 

ledelsespraksiser i lang tid. Human Resource Management som vokste frem på 1980-tallet la 

til grunn at mennesket er virksomhetens viktigste ressurs. Et slikt syn finner vi igjen hos alle 

respondentene vi intervjuet, og respondent F la frem et eksempel på hvordan dette fungerer i 

praksis hos dem: ”…når det gjelder ambisjonen så er det veldig bevisst at det er 

medarbeiderne før kundene. Og det sier til og med vår administrerende direktør når han er 

ute i kundemøter: ´medarbeiderne våre kommer før dere, men det kommer dere til gode hvis 

vi setter medarbeiderne først, for da blir de fornøyde og så gjør de en bedre jobb´”. Her ser 

vi altså at virksomheten setter medarbeidere foran kunden til tross av at virksomheten er 

avhengig av kundene for å kunne generere inntekter. Ser man det fra et annet perspektiv, kan 

man jo også si at virksomheten er avhengig av sine medarbeidere for å generere inntekter, og 

derfor kan et slikt fokus være gunstig. Selv om fokuset på menneskelige ressurser er 

fremtredende i alle virksomhetene denne avhandlingen baserer seg på, er ikke dette spesielt 
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for ledelsestrenden tillitsbasert ledelse. Dette kan vi si fordi et slikt fokus går igjen i andre 

ledelsesteorier som har kommet og gått siden human relation tradisjonen vokste frem. 

 

Tillit i arbeidslivet er heller ikke noe nytt, og dette påpekte vi allerede i innledningen, der vi 

så at arbeidslivet alltid har basert seg på tillit. Spørsmålet blir derfor om tillitsbasert ledelse 

bare er ”gammel vin på ny flaske”? Derfor undres vi over om denne ledelsestrenden vil 

svinne hen, eller om den etablerer seg som en egen ledelsesteori i mangfoldet av mange 

andre teorier. Sørhaug (1996) argumenterer for at en positiv tillitsrelasjon mellom leder og 

medarbeider er hjørnesteinen i all god ledelse334. Av dette kan det diskuteres om tillitsbasert 

ledelse er en ledelsesfilosofi som burde ligge i bunn av andre ledelsesteorier, eller om det er 

en ledelsestrend som kan stå på egne ben. 

 

I denne avhandlingen har vi forsøkt å se på tillitsbasert ledelse som ledelse av menneskelige 

ressurser i en ny kontekst. Dette tar oss tilbake til diskusjonen rundt tillitsbasert ledelse som 

en best fit basert på en best practice. Best practice baserer seg på erfaringer og opplevde 

situasjoner for å se ytelsesforbedringer i virksomheten. Dog er det viktig å være litt kritisk til 

dette med best practice. Dette fordi hvis en praksis blir betraktet som den beste, betyr det at 

alle andre praksiser er dårligere. Hvis alle virksomheter da implementerer den samme beste 

praksis, vil en konsekvens av dette føre til likhet mellom virksomhetene. Man kan her stille 

spørsmålet om det er gunstig å bruke samme praksis med tanke på sine konkurrenter? Det 

kan her tenkes at svaret ville vært nei, i og med at man ønsker å være bedre enn sine 

konkurrenter. I vårt intervju med to informanter fra Great Place to Work kom denne 

dimensjonen rundt best practice frem, der en del av deres filosofi bygger på at de oppfordrer 

virksomheter til å dele det de er gode på. De mener altså at virksomheter burde dele de 

erfaringene de har om hva som er bra, og hvordan de får det til i praksis. Her kan man igjen 

stille seg spørrende til dette med at konkurrenter får tilgang til praksisen til en virksomhet, 

og hvorfor det kan være gunstig å dele denne informasjonen? Den ene informanten fra Great 

Place to Work mente det er gunstig fordi: ”Det bygger jo på at det er umulig å kopiere 

kulturen og lederskap, fordi det hele handler om menneskene i virksomheten”. Informantene 

mente denne delingen av erfaringer er ment til å inspirere, og at de beste praksisene dermed 

ikke vil bli like til tross for åpenhet rundt hva som fungerer hos en enkelt virksomhet. Vi vil 
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dog påpeke at oppfordringen til Great Place to Work om å dele erfaringer, kan ha den 

konsekvens at virksomhetene kan ha en viss grad av likhet. Vi fant en viss konsensus i 

svarene og eksemplene som respondentene kom med, og det er her nærliggende å tro at dette 

kan komme fra deres samarbeid med Great Place to Work. Vi setter dermed spørsmålstegn 

ved om tillitsbasert ledelse kun er en selvoppfyllende profeti fremfor en reell virkelighet? Til 

tross for denne spørsmålsstillingen vil vi påpeke at selvoppfyllende profetier ikke trenger å 

ha en negativ effekt, nettopp fordi forventningene knyttet til profetien medfører at 

praktiseringen endrer retning mot det profetien spår. 

 

Når det er sagt er det viktig å påpeke at rammeverket til Great Place to Work har en bredere 

analytisk funksjon enn at virksomheter skal dele erfaringer rundt en best practice. 

Rammeverket sier også noe om hvordan ledere kan gjøre strategiske valg når det kommer til 

ledelse av menneskelige ressurser. Dette gjennom å oppfordre lederne til å sette egne 

prioriteringer på grunnlag av en vurdering ut fra kontekstuelle faktorer. Her kommer 

dimensjonen rundt best fit frem, der Great Place to Work metodikken blant annet måler på 

originalitet. Den ene informanten fortalte videre: ”Det betyr i den forstand at man ikke alltid 

skal være så kreative og unike, men det betyr at det er noe som er tilpasset den enkelte 

virksomheten. Det er noe som er litt annerledes”. Dette fordi det viser til at ledelsen har 

tenkt på hva som passer best for de som virksomhet, og ikke bare har kopiert det som 

nabovirksomheten driver med. Ut i fra dette tolker vi det slik at Great Place to Work 

oppfordrer til å skape en best fit mellom den overordnede strategien til virksomheten og 

strategien rundt ledelse av mennesker. Respondent A kom inn på denne fit gjennom å 

fortelle om at HR avdelingen har prøvd å linke HR-strategien til virksomhetens 

overordnende visjon. Visjonen til denne virksomheten sier at ”Sammen skaper vi verdens 

beste markedsplass”. Respondenten fortalte videre at HR-strategien da er at ”Sammen 

skaper vi Norges beste arbeidsplass”, fordi: ”For hvis vi har en så hårete visjon om at vi 

skal være verdens beste markedsplass, så tenker vi at da må vi være en av Norges beste 

arbeidsplasser”. 

 

Informantene fra Great Place to Work mente det hele handler om å sette praksisen inn i 

kontekst med den virksomheten det gjelder, ved at man ser på hva som er kulturen, og videre 

gjør en vri som passer til virksomheten. Vi oppfatter dette slik at Great Place to Work 
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oppfordrer til at virksomheter skal gå inn på mikronivå i sin egen kultur, og se hva som 

passer for dem, basert på erfaringer rundt hva som er den beste praksis. Great Place to Work 

bygger sin kjernevirksomhet på tillitsbasert ledelse, da de ser på dette som den beste 

praksisen. I teorikapittelet valgte vi å se på tillitsbasert ledelse som en best fit basert på en 

best practice. Ut fra overstående diskusjon finner vi indikasjoner på overenstemmelse med 

funn i vår undersøkelse, teori og rammeverket til Great Place to Work på at dette stemmer. 

Dette fordi det ser ut til å være viktig for en virksomhet å fokusere internt på hva som 

fungerer for dem fremfor å kun se på en ekstern analyse. Ved å fokusere internt kan 

praksisen tilpasses til det som er relevant for virksomheten, og slik kan man potensielt 

tilføye verdi til den spesifikke virksomheten. Med andre ord oppfatter vi det slik at det 

handler om unikhet og originalitet i kulturen og lederskapet. Det er her verdt å undre seg om 

det er slik virksomheter kan skaffe seg konkurransefortrinn på markedet. 

 

5.5.2 Tillitsbasert ledelse i skiftende tider 

Når vi ser på tillitsbasert ledelse blir det relevant å diskutere om praktiseringen av denne 

ledelsestrenden er enklere i gode tider, altså når markedet virksomhetene opererer i går godt. 

I vårt ekspertintervju med Bård Kuvaas uttalte han følgende: ”I oppgangstider så er jo alle 

organisasjoner ganske tillitsbaserte, men når det begynner å gå tungt så ser du hva 

organisasjonene egentlig er lagd av. Og om det er noe sammenheng mellom retorikk og 

realitet”. Av dette kan vi tolke det slik at det er enklere å praktisere tillitsbasert ledelse i 

gode tider, da ledelsen i virksomhetene i større grad kan vise tillit til sine medarbeidere. 

Samtidig påpekes det at det er i dårlige tider man ser om virksomhetene faktisk praktiserer 

tillitsbasert ledelse i sin fulle forstand. Respondent F kom fra en virksomhet som har et 

regionskontor som det siste året har vært sterkt preget av det kraftige oljeprisfallet, da 

regionens næringsvirksomhet i all hovedsak opererer i oljebransjen. Nedgangstider har vært 

et faktum, og situasjonen på dette kontoret har endret seg betraktelig. Likevel har dette 

regionskontoret scoret bra på medarbeiderundersøkelsen til Great Place to Work. 

Respondenten fortalte følgende om responsen til lederen ved det nevnte regionskontoret når 

han hadde fått resultatet fra den siste medarbeiderundersøkelsen: ”´Stemmer disse 

resultatene? Det kan jo ikke stemme.. for vi har fått så utrolig bra resultater´”. De gode 

resultatene var på tross av at usikkerhet i tiden fremover var kommunisert til de ansatte. 

Samtidig hadde det også blitt sagt at ledelsen jobbet det de kunne for å unngå 
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nedbemanning, men at de ansatte måtte forvente kutt i kostnader på flere områder. 

Respondenten fortalte her: ”…det handler jo mye om kommunikasjon, at man får folk til å 

forstå at det er nedgangstider. Og at man har en tett dialog, hvor man har forståelse for 

situasjonen der man er ærlig, slik at de ansatte får tillit til deg”. I intervjuet kom det også 

frem at det nevnte regionskontorets årlige regionsmøte, som tidligere hadde vært på 

restauranter med hvite duker, var blitt avhold i et telt på parkeringsplassen. Arrangementet 

ble vellykket og de ansatte hadde det hyggelig sammen til tross for de store endringene de 

stod ovenfor. Disse eksemplene viser hvordan tillitsbasert ledelse kan praktiseres selv om 

virksomheten møter dårlige tider. Vi antar at praktiseringen av tillitbasert ledelse i dårlige 

tider kontra gode tider, krever større bevissthet rundt de tillitsbaserte ledelsesprinsippene. 

 

5.5.3 Definisjon på tillitsbasert ledelse 

Som det ble nevnt innledningsvis i analysen ser vi et fravær av en definisjon på tillitsbasert 

ledelse på alle arenaer. Vi startet derfor avhandlingen med å si hvordan vi valgte å anskue 

tillitsbasert ledelse, for å kunne ha noe å arbeide ut ifra. Her så vi på organisatorisk tillit som 

bestående av flere relasjoner, prosesser og tradisjoner, der tillitsbasert ledelse knyttes til tre 

noe overlappende tillitsnivåer. Det første er det personlige nivået der lederen skal arbeide 

med sin personlighet med henblikk på å utvikle integritet og troverdighet som et solid 

fundament335. Det andre nivået er det interpersonelle nivået som handler om ledelse i 

henhold til tillit i relasjon til andre336. Det tredje nivået er organisatorisk, hvor 

ledelsesoppgaven omhandler en tillitsbasert kultur i virksomheten337. På bakgrunn av denne 

anskuelsen av begrepet, velger vi å kritisere Dirks og Ferrin (2002)338 for å ikke se på tillit i 

et organisatorisk perspektiv. Deres flerdimensjonale konstruksjon på tillitsbasert ledelse kan 

av denne grunn bli mangelfull, fordi de mangler en sentral del av ledelsesoppgaven i sin 

konstruksjon. Likevel kan det argumenteres for at deres karakterbaserte- og relasjonsbaserte 

perspektiv fungerer som forløpere til et mulig virksomhetsbasert perspektiv på tillitsbasert 

ledelse. For å oppnå en tillitskultur i virksomheter kan vi anta at lederens karakter og evne til 

å opptre i relasjon med andre er en forutsetning. Dermed kan det argumenteres for at et 
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mulig virksomhetsbasert perspektiv kan være et resultat av det karakterbaserte- og det 

relasjonsbaserte perspektivet. 

 

Siden avhandlingen tar utgangspunkt i et fenomenologisk hermeneutisk perspektiv har vi 

hatt som formål å kunne utdype og forstå fenomenet tillitsbasert ledelse. Ut ifra forståelsen 

vi har opparbeidet oss gjennom arbeidet med denne avhandlingen, har vi utarbeidet vår egen 

definisjon av fenomenet tillitsbasert ledelse: 

 

Tillitsbasert ledelse handler om å bygge sterke tillitsrelasjoner og et godt fellesskap for å 

kunne motivere medarbeidere gjennom åpenhet og frihet, og slik mobilisere hver enkelt 

medarbeiders kompetanse for å skape en samlet økt verdi. 

 

Selv om denne definisjonen kan gjøre begrepet noe enklere å forstå, ser vi at tillitsbasert 

ledelse kan være mer komplekst enn som så. Vi finner det dermed hensiktsmessig å sette opp 

en modell som illustrerer våre antagelser og funn i denne avhandlingen. 

 

 
FIGUR 7: Vår anskuelse av tillitsbasert ledelse. 
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Modellen viser at medarbeidernes kompetanse og indre motivasjon, sammen med lederens 

troverdighet, er forutsetninger for å kunne skape relasjoner som er nødvendige i en 

tillitskultur. Da vi har utarbeidet denne avhandlingen ved å se nærmere på det 

karakterbaserte- og det relasjonsbaserte perspektivet har vi funnet ut at dette må sees i 

sammenheng med medarbeiderne og kulturen i virksomhetene. Vi har antatt at kompetente 

og indre motiverte medarbeidere er forutsetninger som må ligge til grunn for å kunne lykkes 

med tillitsbasert ledelse. Samtidig er medarbeidernes oppfattelse av lederens troverdighet en 

forutsetning for å bygge tillitsrelasjoner i en virksomhet. Når disse forutsetningene er på 

plass er det nærliggende å anta at tillitsrelasjoner mellom virksomheten og medarbeiderne, 

mellom lederne og medarbeiderne og kollegaene i mellom kan bygges. I slike relasjoner er 

kommunikasjon essensielt, og relasjonene i seg selv danner grunnlaget for en sterk 

tillitskultur.
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6 Oppsummering og konklusjon 
I denne avhandlingen har vi sett nærmere på hvordan tillitsbasert ledelse praktiseres i de 

utvalgte virksomhetene, samtidig som vi har diskutert om denne formen for ledelse kan være 

en kilde til konkurransefortrinn. Vi vil påpeke at vi kun har snakket med respondenter fra 

syv virksomheter som har gitt oss sin subjektive forståelse av tillitsbasert ledelse. Dette gir 

oss altså kun en indikator på hvordan tillitsbasert ledelse praktiseres i virksomhetene. Videre 

har informantintervjuene gitt oss dypere innsikt i fenomenet fra andre synsvinkler. I dette 

kapittelet er hensikten å samle trådene fra teori og analyse, og slik vil vi forsøke å besvare 

avhandlingens problemstilling gjennom utdypende svar på våre forskningsspørsmål. 

 

I første forskningsspørsmål så vi nærmere på hvordan de beste virksomhetene arbeider 

med tillit. Kun to av syv virksomheter bruker begrepet tillitsbasert ledelse, hvor de fem 

resterende ikke bruker begrepet, selv om de utrykker at de praktiserer tillit i lederskap. Det 

kan her undres om begrepet tillit i lederskap er mer hensiktsmessig, da det virker å være mer 

anvendt av respondentene. Vi ser likevel ikke store forskjeller i hvordan de arbeider med 

tillit i virksomhetene, da frihet under ansvar i stor grad beskriver virksomhetenes praksis. 

Desentralisering i virksomhetene gir mulighet for involvering av medarbeiderne, noe som er 

en mulig kilde til konkurransefortrinn, så frem det ikke resulterer i langsomme 

beslutningsprosesser. 

 

I arbeidet med tillit i virksomhetene har vi sett at samtlige arbeider med å holde på sine 

medarbeidere, noe som resulterer i lav turnover. Vi ser på dette som en mulig kilde til 

konkurransefortrinn, da det kan redusere kostnader i arbeidet med rekruttering, samtidig som 

det hindrer konkurrentene adgang på kritiske ressurser. På den andre siden har vi pekt på at 

lav turnover kan føre til stagnasjon og mangel på utvikling i virksomhetene. Som en løsning 

på dette problemet har vi sett at virksomhetene har fokus på trening og utvikling av sine 

medarbeidere. Da virksomhetene opererer i markeder som er under konstant utvikling er det 

vanskelig å holde medarbeiderne oppdatert på all ny kunnskap. Derfor har vi diskutert at den 

tette kundekontakten som virksomhetene har, kan være med på å holde medarbeiderne 

oppdatert, noe som er nødvendig for å være konkurransedyktige i markedet. 
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Seks av syv virksomheter har fokus på kulturell match, hvor det handler om at hver enkelt 

individ skal passe inn i virksomheten der det organisatoriske klimaet skal innfri 

medarbeiderens behov. Vi ser på dette som en potensiell kilde til konkurransefortrinn da 

teorien peker på at det fører til jobbtilfredshet og organisatorisk forpliktelse, noe som igjen 

gjenspeiler seg i lav turnover. Vi har sett at en utfordring med tillitsbasert ledelse kan være at 

det ikke passer for alle, og slik vi ser det kan dette problemet løses med fokus på kulturell 

match ved nyansettelser. Slik har virksomhetene mulighet til å ansette individer som trives 

med, og ønsker en selvstendig arbeidshverdag. I tillegg til den kulturelle matchen vektla alle 

virksomhetene at medarbeiderne har den kompetansen som skal til for å kunne utføre 

arbeidsoppgavene på en tilfredsstillende måte. Slik blir kompetanse en forutsetning for 

tillitsbasert ledelse. Dette gjør at tillitsbasert ledelse blir enklere å praktisere, da lederne kan 

vise medarbeiderne tillit i form av frihet gjennom delegering av arbeidsoppgaver. Her finner 

vi en link til dette med at alle virksomhetene er opptatt av å ha ledere som til en viss grad 

skal være tydelig og ivaretagende. Tydelighet står sentralt når delegering av arbeidsoppgaver 

skal skje, mens ivaretagende knyttes til relasjonelle bånd. Vi stiller oss derfor undrende til 

om vi har sett en antydning til at tillitsbasert ledelse handler om å skape relasjoner for å 

oppnå resultater. 

 

Videre har vi sett nærmere på hvordan de beste virksomhetene arbeider med å bygge 

relasjoner. Alle virksomhetene bygger relasjoner gjennom å bli kjent med sine 

medarbeidere på flere arenaer enn kun det faglige. Fellesskap ser ut til å være sentral faktor i 

dette arbeidet, hvor alle virksomhetene bruker mye tid og ressurser på sosiale arrangementer. 

Virksomhet E skiller seg mest ut når det kommer til arbeidet med relasjoner, hvor dette 

fokuset er mer fremtredende. Det betyr ikke at det er fraværende hos de andre, men det 

kommer ikke like godt frem. Det vi finner uforklarlig når det kommer til virksomhetenes 

fokus på fellesskap, er at en teori peker på tette vennskapsbånd som en utfordring ved 

praktisering av tillitsbasert ledelse. Det antas at dette kan føre til forpliktelser som går langt 

utover det som gagner virksomhetene. En slik påstand går ikke overens med funnene fra vår 

undersøkelse der vi har sett at fellesskap viser seg å ha gunstige effekter i arbeidet med 

relasjoner. 
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Et overraskende funn er at samtlige av virksomhetene oppfører seg som små til tross for at 

de er mellomstore eller store virksomheter. Vi har sett at denne tendensen kan være 

hensiktsmessig når tillitsbasert ledelse skal praktiseres, fordi det er enklere å komme tett på i 

relasjonen med medarbeiderne. Derfor stiller vi oss undrende til om det er her 

konkurransefortrinnet med tillitsbasert ledelse starter. På den andre siden er vi kritiske til om 

helheten i virksomhetene kan forsvinne ved en slik praktisering, fordi det kan oppstå fravær 

av synergieffekter. 

 

Videre så vi at risiko er et element som kommer opp som en naturlig del i arbeidet med 

tillitsrelasjoner. Det var stor enighet blant respondentene om at fordelene ved utvist tillit er 

større enn ulempene. Respondent D poengterte dette ved å si at fordelene ved tillit er 

potensielt så mye større enn fraværet av tillit. For å oppnå disse fordelene må lederen vise 

sårbarhet for å kunne oppnå den mulige gevinsten av tillit til medarbeideren. Om tillit viser 

seg å være tilstede i relasjonen, har vi sett at tillit kan fungere som en strategisk ressurs i 

virksomhetene. 

 

Et annet interessant likhetstrekk vi så mellom seks av de syv virksomhetene, er at de alle 

baserer sin kjernevirksomhet på at medarbeiderne arbeider mye ute hos kundene, noe som 

betyr at de ansatte bruker lite tid på kontoret. Vi stilte spørsmålstegn til om dette eksterne 

relasjonsfokuset med kunden kunne skape større innsikt i gevinsten med interne 

tillitsrelasjoner. Dog vil vi i den forbindelse stille oss spørrende til hvordan lederne kan 

bygge tette relasjoner til sine medarbeidere når medarbeiderne for det meste arbeider mye 

utenfor kontoret? 

 

Vårt tredje forskningsspørsmål spør hvordan de beste virksomhetene arbeider med 

motivasjon. Da alle virksomhetene i stor grad praktiserer frihet under ansvar har vi sett at 

det tilrettelegges for empowerment hos medarbeiderne gjennom autonomi, påvirkning og 

kompetanse. Først stilte vi oss spørrende til om tilretteleggingen for meningsfullt arbeid var 

tilstede i virksomhetene, men gjennom diskusjon av jobbkarakteristikamodellen fant vi at 

meningsfullt arbeid var tilstede hos samtlige gjennom arbeidsoppgaver som inneholdt 

variasjon, identitet og betydning. Opplevelsen av empowerment og de grunnleggende 

kritiske psykologiske tilstandene sies å føre til indre motiverte medarbeidere. Selv om dette 
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er en sentral faktor, ser vi ikke på indre motivasjon som kilde til konkurransefortrinn, men 

heller en forutsetning for å være konkurransedyktige. Det som derimot kan være en kilde til 

konkurransefortrinn, er at jobbtilfredsheten øker, mens sykefraværet og turnoveren 

reduseres. Økt jobbtilfredshet kan resultere i organizational citizenship behavior, noe som 

kan være kilde til konkurransefortrinn, da det referer til handlinger som er til det beste for 

virksomheten. Ut fra dette ser vi en overenstemmelse mellom teorien om empowerment, 

jobbkarakteristikamodellen og det rammeverket til Great Place to Work har til hensikt å 

måle. 

 

Videre har vi diskutert kritikken av jobbkarakteristikamodellen som går på at frihet i arbeidet 

ikke er ønsket av alle, samtidig som ansvarliggjøring ikke er gunstig om individet ikke 

besitter kompetansen som kreves. I den forbindelse har vi diskutert om denne kritikken ikke 

gjelder for arbeidet i kunnskapsorganisasjoner, hvor selektiv rekruttering, trening og 

utvikling er fremtredende. 

 

Lederne i de representative virksomhetene praktiserer i liten grad kontrollering av sine 

medarbeidere, men vi fant at to av virksomhetene foretok kontroll på kritiske dokumenter. 

Vi stiller oss undrende til hvordan denne formen for kontrollering går overens med 

praktiseringen av tillitsbasert ledelse. Basert på Motivation Crowding Theory sies det at det 

er medarbeidernes opplevelse av denne kontrollen som er avgjørende for hvordan den spiller 

inn på motivasjonen. Hvordan kontrollen oppleves i de to virksomhetene kan vi ikke si noe 

om, men vi undrer oss over denne formen for kontrollering kan være tilstede i praktiseringen 

av tillitsbasert ledelse, så fremt den oppleves som støttende. 

 

Det siste forskningsspørsmålet vi skal besvare handler om hvordan de beste 

virksomhetene arbeider med kommunikasjon. I arbeidet med kommunikasjon fant vi de 

største forskjellene mellom hvordan virksomhetene arbeider. Anerkjennelse av medarbeidere 

foregikk på svært ulike måter hos de representative virksomhetene. Fire av respondentene 

fortalte at feiring var en stor del av det å anerkjenne gode prestasjoner, mens to av 

respondentene kom med argumenter for hvorfor de ikke valgte å trekke frem 

enkeltprestasjoner. Respondent C sa i denne sammenheng at det oppstår et problem om man 

glemmer å anerkjenne noen som egentlig fortjener det. Tre respondenter fortalte at 
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medarbeiderne selv hadde ansvar for egen anerkjennelse gjennom interne konferanser. Altså 

har vi sett at det er store forskjeller i hvordan virksomhetene arbeider med anerkjennelse og 

ros av medarbeiderne. Samtidig fant vi at samtlige virksomheter gir frihet til sine 

medarbeidere, noe som indirekte kan være en form for anerkjennelse av deres kompetanse. 

 

Når det kommer til informasjonsdeling opererer virksomhetene med flere ulike 

kommunikasjonskanaler. Dette kan by på utfordringer da medarbeiderne får mange kanaler 

og mye informasjon å forholde seg til. Flere av respondentene har pekt på at virksomhetene 

har et forbedringspotensial på dette området. Dette kan komme av at de gjennom Great Place 

to Work sine undersøkelser har avdekket at arbeidet rundt kommunikasjon ikke er godt nok. 

Slik ser vi at virksomhetene bruker Great Place to Work som et verktøy for å avdekke 

forbedringspotensialer. Vi ser bevisstheten rundt forbedringspotensialet ved kommunikasjon 

som gunstig i forbindelse med tillitsbasert ledelse, fordi dette er et område hvor det lett kan 

oppstå mistillit om praktiseringen av kommunikasjon ikke er god nok. 

 

Åpenhet er et sentralt element når det kommer til kommunikasjon, og vi har sett at åpenhet 

praktiseres på ulike måter i virksomhetene. Respondent G fortalte at de praktiserer en åpen 

stol i alle ledermøter hvor hvem som helst av medarbeiderne kan delta og komme med 

innspill om ønskelig. Dette tiltaket viser til en åpen virksomhet som har lite å skjule for sine 

ansatte. Respondent B nevnte åpenhet rundt forfremmelsesprosesser som et sentralt element 

for å unngå mistillit hos sine medarbeidere. Skal man praktisere tillitsbasert ledelse, antar vi 

derfor at dimensjonen rundt åpenhet bør være tilstede. 

 

Avslutningsvis har vi sett mer overordnet på praktiseringen av tillitsbasert ledelse. I denne 

sammenheng har vi gjennomgående sett at alle virksomhetene ser på medarbeiderne som 

deres viktigste ressurs. Et slik syn er ikke noe nytt, men noe som har fått større og større 

fokus i den senere tid. Tillit har alltid vært en sentral del i alle relasjoner i arbeidslivet, og vi 

har sett at verken menneskefokus eller tillit er noe nytt i ledelsessammenheng. Vi stiller oss 

derfor undrende til om tillitsbasert ledelse kan være ”gammel vin på ny flakse”. 

 

Gjennom arbeidet med denne avhandlingen har vi fått innblikk i hvordan de beste 

virksomhetene arbeider med tillitsbasert ledelse, hvor de har delt sine praksiser og 
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erfaringer. Videre har vi underliggende sett hvordan de har formet sin praksis til å passe inn i 

virksomhetens kultur og deres overordnede strategi. Vi har altså fått et innblikk i 

virksomhetenes best fit basert på en best practice. Selv om denne avhandlingen ikke har 

vektlagt tillit på et organisatorisk nivå, sitter vi igjen med svar som peker på kultur som et 

sentralt element i arbeidet med tillitsbasert ledelse. Dette kan vi si på bakgrunn av at vi har 

sett at tillit, relasjoner, motivasjon og kommunikasjon opererer som underliggende elementer 

for kulturen i virksomhetene. 

 

Vi har sett at det ikke er veldig store forskjeller i eksemplene som har kommet frem i vår 

undersøkelse. Dette fordi virksomhetene fremstår som ganske like i praksisen sin, der de til 

en viss grad vektlegger de samme områdene. Konseptet rundt rammeverket til Great Place to 

Work legger til rette for at man skal kunne bli en god arbeidsplass, der man legger fokus på 

suksess og forventninger. Vi har derfor satt spørsmålstegn ved om tillitsbasert ledelse kun er 

en selvoppfyllende profeti fremfor en reell virkelighet. 

 

Siden vi så det fravær av en definisjon på tillitsbasert ledelse på alle arenaer, så vi det som 

hensiktsmessig å utarbeide en definisjon ut fra vår erkjennelse underveis i arbeidet med 

denne avhandlingen. Ut i fra våre funn har vi derfor kommet frem til følgende definisjon på 

tillitsbasert ledelse: 

 

Tillitsbasert ledelse handler om å bygge sterke tillitsrelasjoner og et godt fellesskap for å 

kunne motivere medarbeidere gjennom åpenhet og frihet, og slik mobilisere hver enkelt 

medarbeiders kompetanse for å skape en samlet økt verdi. 

 

Gjennom denne definisjonen ønsker vi å skape en større klarhet i hva fenomenet rommer. Til 

tross for dette ser vi at fenomenet kan være mer komplekst enn som så, fordi i arbeidet med 

mennesker finnes det aldri kun én fasit. 

 

Ut fra problemstillingen om hvordan de beste virksomhetene arbeider med tillitsbasert 

ledelse og hvordan dette kan føre til konkurransefortrinn, har vi sett at frihet under 

ansvar er essensielt i alt arbeid i virksomhetene. Lederne forsøker å skape relasjoner 

gjennom å være tett på sine medarbeidere, slik at de skal kunne få frem det beste i hver 
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enkelt. Vi stiller oss derimot kritiske til hvordan dette egentlig fungerer i praksis da de fleste 

medarbeiderne jobber mye ute hos kunder. Virksomhetene tilrettelegger for åpenhet i 

kommunikasjonen og involvering blant medarbeiderne, og slik har de til hensikt å motiverte 

de ansatte. En forutsetning for dette arbeidet er at virksomhetene har kompetente 

medarbeidere som passer inn i virksomheten. Vi har allerede pekt på mulige 

konkurransefortrinn ved praktiseringen av tillitsbasert ledelse, og en oppsummering av disse 

kan i bunn og grunn sies å handle om virksomhetenes medarbeidere. Det hele handler om å 

vise tillit og slik få ut det beste av hver enkelt medarbeider. På denne måten mener vi det er 

menneskene som er det fremste konkurransefortrinnet når tillitsbasert ledelse praktiseres i de 

virksomhetene denne avhandlingen baserer seg på. Da ledelse av menneskelige ressurser i 

stor grad handler om relasjoner, ser vi på tillitsrelasjoner som sentralt i arbeidet med å være 

konkurransedyktige. Det kan tenkes at tillitsbasert ledelse er en ledelsestrend som vil passe 

godt inn i det norske næringslivet, da tillit står sterkt hos det norske folk. Dog er vi usikker 

på om tillitsbasert ledelse er en ledelsesfilosofi som bør ligge til grunn i andre 

ledelsesteorier, eller om det er en selvstendig ledelsestrend som kan stå på egne ben.
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7 Perspektivering 
I tilknytning til vår avhandling har vi sett at noen andre perspektiver kunne vært interessante å se 

nærmere på. Vi vil derfor nevne noen av disse i denne perspektiveringen. Videre vil vi også se på 

hvordan lærdommen fra denne avhandlingen muligens kan omsettes til nytte i praksis. 

 

Hvis denne avhandlingen skulle blitt gjentatt, kunne det vært en fordel å gå grundigere inn på en 

eller to virksomheter, og snakket med ulike ansatte i forskjellige stillinger i disse virksomhetene. 

Slik ville vi fått ulike synspunkt fra respondenter som representerer forskjellige deler av 

virksomheten som til sammen utgjør en større helhet; virksomheten. På denne måten kunne vi 

belyst tillitsbasert ledelse som fenomen på en annen måte. En annen vinkling på avhandlingen 

kunne vært å sammenligne ”de beste” virksomhetene med virksomheter som ikke lå på topplisten til 

Great Place to Work. Slik kunne vi muligens ha kommet frem til forskjeller i praktiseringen av 

tillitsbasert ledelse hos de beste virksomhetene, kontra de andre virksomhetene, hvis slike 

forskjeller eksisterer. 

 

Nå som Norge befinner seg i tøffere tider når det kommer til økonomi og næringslivet generelt, 

kunne det vært interessant å se på hvordan tillitsbasert ledelse praktiseres i virksomheter som står 

ovenfor nedgangstider. I vår avhandling var det kun én respondent fra en virksomhet som uttalte 

seg om hvordan de var preget av nedgangstidene, og hvordan de forsøkte å håndtere denne 

situasjonen. Som vi har nevnt er det nærliggende å tro at tillitsbasert ledelse er enklere å praktisere i 

gode tider. Hva som skal til for å lykkes med denne ledelsestrenden i nedgangstider er 

sannsynligvis et komplekst spørsmål. Samtidig kunne det muligens gitt mye lærdom til 

virksomheter om hvordan de bør reagere og handle når nedgangstider møter dem. 

 

Avhandlingen har flere ganger stilt spørsmålstegn til hvordan man kan bygge tillit i relasjoner når 

medarbeiderne i stor grad jobber mye ute hos kunder, og er lite sammen med ledere og andre 

kollegaer. Med et kritisk blikk stiller vi oss undrende til om det er nettopp derfor disse 

virksomhetene har scoret så høyt på Great Place to Work sine undersøkelser, da medarbeiderne 

nesten bare møter sine ledere i positive, sosiale sammenhenger. Om det er hold i denne kritiske 

antagelsen, kan det i verste fall tenkes at virksomhetene ikke er på topplisten fordi de er gode på 

tillitsbasert ledelse, men fordi de er gode på sosiale samlinger med sine medarbeidere. 
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En annen ting vi har sett på som utslagsgivende for vår avhandling, er vårt metodiske valg. Vi 

valgte tidlig i prosessen å bygge undersøkelsen på hermeneutiske og fenomenologiske 

grunnleggende antagelser. Skulle vi gjort det annerledes ville det vært interessant å anskue 

problemstillingen fra et positivistisk ståsted, der vi hadde sett på virkeligheten som objektiv. På 

denne måten kunne vi ha introdusert problemstillingen fra en alternativ vinkel, der vi kunne tatt i 

bruk andre metodiske tilnærminger. Ved å utarbeide en kvantitativ undersøkelse kunne vi samlet 

inn data som hadde gitt oss større grunnlag for generalisering av våre funn. Hadde vi hatt mer tid og 

kunne skrevet en lengre avhandling, ville det vært interessant å kombinere en kvalitativ og en 

kvantitativ tilnærming, altså metodetriangulering. Da ville funnene våre hatt høyere total gyldighet 

gjennom undersøkelsens validitet og reliabilitet, samtidig som vi kunne generalisert både statistisk 

og teoretisk. 

 

Til tross for at vi ikke kan generalisere, ser vi at funnene våre har visse likhetstrekk om hvordan de 

beste virksomhetene arbeider med tillitsbasert ledelse. Av dette kan det tenkes at andre 

virksomheter kan ta til seg noen av praksisene vi har sett hos virksomhetene denne avhandlingen 

har basert seg på, såfremt de tilpasser det sin egen kultur og strategi. Gjennom å bli engasjert, og 

lære av hvordan de beste arbeider med tillitsbasert ledelse kan virksomheter inspireres til å sette 

større fokus på de menneskelige ressursene i sin virksomhet. Dette kan i sin helhet resultere i at 

flere virksomheter blir gode på praktiseringen av tillitsbasert ledelse, og dermed kan konkurransen 

rundt det å vinne Great Place to Work sine kåringer bli større. Resultatet av dette kan være at alle 

virksomhetene må forbedre sine praktiser, og slik vil det samlet sett føre til et høyere nivå på 

arbeidet med menneskelige ressurser i norske virksomheter. Det skal dog sies at vi ikke vet noe om 

tillitsbasert ledelse i seg selv er det som er den beste formen for ledelse. 

 

Da vi har sett et fravær av en definisjon på tillitsbasert ledelse, vil vi komme med en oppfordring til 

Great Place to Work om å utarbeide en konkret definisjon på begrepet. Dette vil gjøre det enklere 

for virksomhetene de samarbeider med å forstå hva begrepet rommer, og slik kan de også enklere 

bruke begrepet i hverdagen. Definisjonen vår basert på avhandlingens funn og diskusjon kan gjerne 

fungere som inspirasjon til deres forståelse og beskrivelse av begrepet tillitsbasert ledelse.  
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I avhandlingen har vi har kommet frem til at kultur er et sentralt element i arbeidet med tillitsbasert 

ledelse. Dog har vi ikke sett på teori som direkte omhandler kultur, men mer underliggende 

forutsetninger og faktorer som er en del av det som former kulturen. Vi vil derfor anbefale å forske 

videre på hvordan kultur spiller inn i praktiseringen av tillitsbasert ledelse ved å sette kultur inn i et 

teoretisk rammeverk, hvor det organisatoriske nivået vektlegges. Slik er det tenkelig at det kan 

fremskaffes mer kunnskap om tillitsbasert ledelse som fenomen, noe som er nødvendig for å si noe 

om ledelsestrenden kan stå på egne ben som en anerkjent ledelsesteori eller ikke. 
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Vedlegg 1: Informasjonsmail til respondentene/informantene 
 
Hei (navn på informanten i Great Place to Work) 
 
Vi er to masterstudenter som studerer Human Resource Managemen ved Copenhagen Business School og 
skal skrive masteroppgave våren 2016. I den forbindelse tar vi kontakt med deg fordi vi ser på Great Place to 
Work som et spennende konsept som vi kunne tenke oss å se nærmere på i en masteroppgave. Er dette ett 
samarbeid som kunne vært av interesse for dere, og har dere eventuelt noen spesifikke områder som kunne 
vært verdifullt for dere at vi ser nærmere på?  
 
Veldig kort om oss:  
Susanne Bakkebø, 23 år fra Tønsberg. Jeg har tatt bachelor i pedagogikk ved Universitetet i Agder, 
Kristiansand, med et utvekslingsår til UC Berkeley, California.  
Helen Hoseth Kosberg, 25 år fra Trondheim. Jeg har tatt en bachelor i økonomi og administrasjon ved 
Handelshøyskolen i Trondheim.  
Vi setter gjerne opp et møte for å se nærmere på et eventuelt samarbeid. Ser frem til å høre fra deg. 
 
Med vennlig hilsen 
Susanne Bakkebø, +45 60148496 og Helen Hoseth Kosberg, +45 26857757 
 
Hei (navn på respondenten) 
 
Vi er to masterstudenter som studerer Human Resource Management ved Copenhagen Business School som 
nå er i ferd med å ta fatt på vår avsluttende masteroppgave. Denne oppgaven skriver vi i samarbeid med 
Great Place to Work om tillitsbasert ledelse. I den forbindelse skal vi intervjue HR ansatte i noen av de 
virksomhetene som har blitt kåret til Norges beste arbeidsplasser. Vi har derfor veldig lyst til at dere i X skal 
være en av våre intervjurespondenter. 

Vi skal i utgangspunktet holde våre intervjuer mandag til torsdag i uke 9. Intervjuet vil ta rundt en time og 
kan godt foretas på deres kontorer. Er dette noe dere kan tenke dere å delta på? Det blir holdt to intervjuer 
per dag, så gi gjerne tilbakemelding på hvilken dag som passer, før eller etter lunsj. Om flere tidspunkt 
passer opplys gjerne om dette slik at vi får kabalen til å gå opp.   

Om du ikke er riktig person å kontakte i denne sammenheng, setter vi stor pris på om du kan sende oss 
kontaktinformasjon til vedkommende i deres virksomhet som kan være relevant for oss å snakke med. 
Ser frem til å høre fra deg! 

Med vennlig hilsen 
Susanne Bakkebø og Helen H. Kosberg 
 
Hei Bård, 
 
Vi er to masterstudenter som studerer Human Resource Management ved Copenhagen Business School og 
skal skrive masteroppgave våren 2016. Vi er i kontakt med Great Place to Work og ønsker å se nærmere på 
tillitsbasert ledelse. I den forbindelse tenker vi å foreta et ekspertintervju for å besvare vår foreløpige 
problemstilling som er: ”Hvordan påvirker tillitsbasert ledelse arbeidet i større private virksomheter?”.  
Er dette ett område du kunne latt deg intervjue om? 

Med vennlig hilsen 
Susanne Bakkebø og Helen Kosberg 



Vedlegg 2: Intervjuguider 
 
#1: Intervjuguide med respondentene:  
1 Oppvarming  
1.1 Kan du kort gi en beskrivelse av selskapets visjon, misjon og strategi? 
1.1.1 Hvor står dere i dag i forhold til hvor dere vil? 
1.1.2 Hvordan kan dere bruke Great Place to Work for å komme dit dere vil? 
1.1.3 Hva kan dere ikke bruke Great Place to Work til? 
1.2 Hvilke tanker gjør du deg når du hører ”tillitsbasert ledelse”? 
1.2.1 Hva mener du tillitsbasert ledelse betyr for rekruttering av nyansatte? 
1.2.2 Hva mener du tillitsbasert ledelse betyr for fastholdelse av ansatte? 

 
2 Tillitsbasert ledelse  
2.1 Hvilken av følgende lederstiler praktiseres i størst grad i deres virksomhet? Kom med eksempler. (Legg 
frem modellen om situasjonsbestemt ledelse) 
2.2 I hvilken grad er den enkelte leder spesialist på sitt område? 
2.3 I hvilken grad er ledelsen opptatt av det beste for sine medarbeidere? 
2.4 I hvilken grad overholder ledelsen de etiske standarder som gjelder i virksomheten? 
2.5 Hvordan definerer dere tillitsbasert ledelse hos dere? Eventuelt hvordan definerer dere deres lederstil? 
2.6 Hvordan mener dere at dere utøver tillit? Kom med eksempler.  
2.7 Hvordan har tillitsbasert ledelse fremmet organisatorisk suksess i deres virksomhet? 
2.8 Hvilke negative aspekter ser dere ved tillitsbasert ledelse? 
2.8.1    Hvilken form for risiko ser dere ved å utøve tillitsbasert ledelse? 
 
3 Motivasjon  
3.1 Hva gjør dere for at medarbeiderne skal få en opplevelse av meningsfullt arbeid?  
3.2 På hvilken måte viser organisasjon at de setter pris på og gir anerkjennelse for godt arbeid, ekstra innsats 
og andre gode prestasjoner? 
3.3 Hvordan og i hvor stor grad involveres medarbeiderne i viktige beslutninger i organisasjonen? 
Sentralisering/desentralisering.  
3.4 Hvordan ser lederne på det å gi fra seg kontroll gjennom delegering av arbeidsoppgaver? 
3.5 Hvordan kontrolleres arbeidet som medarbeiderne utfører? 
3.5.1     Rapporteres feil som medarbeiderne har gjort? I så fall, hvordan går dette overens med tillit? 
 
4 Kommunikasjon  
4.1 Hvordan vil du beskrive kommunikasjonsklimaet i organisasjonen? 
4.2 Hvordan får de ansatte tilbakemeldinger på sitt arbeid? 
4.3 Hvordan deles positiv og negativ informasjon i organisasjonen? 
 
5 Rekruttering 
5.1 Hvilke egenskaper ser dere etter i potensielle nyansatte? 
5.2 I hvilken grad har dere fokus på å skape en kulturell match mellom nyansatt og organisasjonen? Eks. 
5.3 Hvordan er utdannelsesnivået på de ansatte i virksomheten? 
 
6 Avslutning  
6.1 Ut fra det vi har snakket om, er det noe du/dere vil tilføye som kan knyttes til tillitsbasert ledelse? 



#2: Intervjuguide med Bård Kuvaas: 
1 Oppvarming  
1.1 Kan du kort gi oss en innføring i deg og din bakgrunn? 
1.2 Hva er årsaken til interessen din for tillit i organisasjoner? 

2 Tillitsbasert ledelse som ledelsestrend 
2.1 Hva mener du er grunnelementene i tillitsbasert ledelse? 
2.2 Hvilke gevinster ser du at virksomheter kan oppnå gjennom tillitsbasert ledelse?  
2.3 Hva mener du om muligheten for å praktisere tillitsbasert ledelse i alle type organisasjoner? 
2.4 Hvordan kan man bruke tillitsbasert ledelse til å skape konkurransefortrinn? 
2.5 Hvilke fallgruver ser du ved praktisering av tillitsbasert ledelse? 

3 Great Place to Work 
3.1 Hva kan man bruke Great Place to Work til? 
3.2 Hva kan man ikke bruke Great Place to Work til? 
3.3 Hvilke kritiske elementer ser du ved Great Place to Work´s arbeid?  

4 Avslutning 
4.1 Ut i fra det vi har snakket om, er det noe du/dere vil tilføye som kan knyttes til tillitsbasert ledelse eller 
Great Place to Work? 
 
#3: Intervjuguide med Great Place to Work: 
1 Oppvarming 
1.1 Kan du kort gi oss en innføring i deg og din bakgrunn? 
 
2 Great Place to Work 
2.1 Hva vil du fremme som det beste ved Great Place to Work? 
2.2 Hvilken/hvilke teorier bygger rammeverket på? 
2.3 Hva er rådet du som konsulent har gitt flest ganger for at organisasjoner kan bli en fremragende 
arbeidsplass?  
2.4 Hva er unikt med Great Place to Work? 
2.5 Hva vektlegger dere i vurderingene av Culture Aduit? 
2.6 Hvordan sikrer dere oppriktige svar på Trust Index? 
2.7 Hvilke kritiske elementer ser du ved rammeverket dere arbeider ut fra? 
2.8 Hvilke kritiske elementer ser du ved deres metode i kåringen av de beste arbeidsplassene? 
2.9 Hvorfor er det tillit som er fundamentet i Great Place to Work´s rammeverk? 

3 Tillitsbasert ledelse  
3.1 Hvordan definerer dere tillitsbasert ledelse i Great Place to Work? 
3.2 Hva mener du er grunnelementene i tillitsbasert ledelse? 
3.3 Hvordan kan tillitsbasert ledelse skape konkurransefortrinn for virksomheter? 
3.4 Hvilken form for  risiko kan oppstå ved å  utøve tillitsbasert ledelse? 

4 Avslutning 
4.1 Ut i fra det vi har snakket om, er det noe du/dere vil tilføye som kan knyttes til Great Place to Work eller 
tillitsbasert ledelse? 



Vedlegg 3: Fokusert koding av intervjuene med respondentene 
	
 Respondent A Respondent B Respondent C 
Tillitsbasert ledelse  Bruker ikke begrepet. 

 
”…. det går mye på den tillitsbaserte 
ledelsen, med at du gir rom for feil. 
For hvis vi skal være eksperimentelle, 
tørre å utfordre oss selv, tørre å våge 
å prøve, nytter det ikke hvis man blir 
straffet med å få spraken etterpå, hvis 
man ikke har lykkes hundre prosent. 
Sånn sett er tillitsbasert ledelse helt 
avgjørende for at vi i det hele tatt skal 
kunne være innovative. Vi må kunne 
leve med mye feil, og at det er greit. 
Det er jo ordtaket som sier at ”en feil 
er ikke en feil før du har gjort den et 
par ganger”. 

Bruker ikke begrepet, fokuserer heller 
på tillit i lederskap 
 
”… og selv om vi ikke bruker det som et 
begrep her hos oss, så blir det praktisert 
tillit i lederskap her hos oss”. 

Bruker ikke begrepet tillitsbasert 
ledelse. 

Lederens kompetanse ”Sånn grovt sett er vi over 140 
teknologer, og der sliter vi med å 
motivere medarbeidere til å ta 
lederansvar, for de er der alle 
spesialister”. 

”At det var den som var tyngst faglig 
som ble leder, og selvfølgelig kan det 
være at det er den personen som er best 
egnet til å være lederen også. Men det 
vet jo dere sikkert minst like godt som 
oss, som kommer rett fra skolebenken. 
Det å få frem gode ledere fra 
fagspesialisten. Men det er ikke alltid 
det lar seg gjøre. Det er litt tilbake til de 
småkontorene igjen, at det må en viss 
faglig tyngde til ofte, for å bli leder på 
noen områder. Andre fagområder kan 

”De har gått inn i lederstillinger fordi 
de er faglig sterke og har personlige 
egenskaper som kreves, det er en 
kombinasjon” 



det egentlig bare være en som er god på 
ledelsesbiten, men det kommer helt an 
på mange faktorer. Men jeg tror nok vi 
er ganske sånn, noen steder er det 
fagspesialister som er leder, noen 
ganger er det riktig, noen ganger kunne 
det kanskje vært annerledes”. 

Lederskap ”Det er viktig å balansere det å være 
en tydelig leder, som setter retning, og 
er tydelig på forventningsstyring, men 
som ikke brutaliserer arbeidslivet. For 
det er også viktig for oss å være 
ivaretagende i måten vi setter mål, der 
det å bry seg og vise at man vil noe 
med det teamet man leder kommer til 
syne”. 
 
”Jeg tror kanskje noen mener vi er litt 
for ivaretagende og delegerende her, 
at de blir litt sånn ´shit-pom-fritt, kan 
ikke noen bare bestemme´. Ikke sant, 
for det er veldig mye ansvar og 
autonomi her og rammene kan da fort 
forsvinne litt”. 
 
”Det å våge, det å ha tillit til 
medarbeiderne sine, og tørre å 
delegere er derfor viktig”. 

”…det er ikke en sånn one-size-fits-all. 
Enkelte medarbeidere motiveres av å få 
lov å drive og surre på egenhånd, og 
minst mulig innblanding. Mens andre 
ønsker mye tettere oppfølging og trenger 
det”. 

”Det er mye delegering av 
arbeidsoppgaver, men det er til et visst 
nivå. Det er igjen det med at folk er 
veldig selvstendige i det de gjør. Det er 
delegering av oppdragene vi er med i. 
Men når de først har fått et oppdrag så 
kjører de selv og har ansvar for å 
levere på det de er satt til å levere”. 

Kunnskapsmedarbeider ”På teknologene er det veldig mange 
av de som jobber der som kommer fra 
NTNU og har hvert fall i minimum en 
femåring grad. Det er noen ingeniører 

”… det ligger godt rundt på de fleste på 
masternivå. Så det er fire-femåring 
utdannelser på de aller fleste”. 

”Der er det jo hovedvekt av 
konsulentprofiler, og da er det sterk 
overvekt av masterstudenter. Også vi 
har da ingeniører og økonomer”. 



med en treåring bachelor. Men jevnt 
over på teknologi så har alle en 
høyere utdanning, veldig mange 
master rett og slett. På salg er det mer 
forskjellig, litt mer ymse, der noen har 
lang bransjeerfaring og ikke så mye 
formell utdannelse, mens andre har en 
økonomisk merknad til utdanning i 
bunnen”. 

Motivasjon  Motivasjon gjennom ansvar 
Motivasjon gjennom ledelse 
 
Så vi har veldig forskjellige 
yrkesgrupper som trigges av helt 
forskjellige ting, og det krever jo litt 
ulik type ledelse. 

”Også er det viktig for oss med disse 
store prosessene, for eksempel dette med 
forfremmelsesprosess, forfremmelse er 
jo noe som er motivasjon for mange, og 
i det henger det også i dette med lønn 
som er uten tvil motiverende for mange, 
men man skal ikke overdrive hvor 
motiverende det er. Men da er det viktig 
for oss med to ting på slike prosesser, og 
da er det åpenhet og rettferdighet”. 

”Der må jeg bare si at jeg tror det er 
mye stolthet som ligger bak den 
motivasjonen. Stolthet av hva det er vi 
leverer, hvilke oppdrag vi leverer på, 
resultatene vi får med miljøet her. Og 
bare det i seg selv er jo en stor 
motivator for de ansatte, å være med 
på det laget. Jeg tror også at det er en 
viktig motivator at du har noen som 
løper foran, vi har jo en inspirerende 
leder, og det er jo motiverende i seg 
selv. Også har vi jo den motivasjonen 
som ligger i det at man kan få prøve 
seg på ulike bransjer, ulike prosjekter, 
man har en veldig stor grad av 
mulighetsrom her da, som motiverer 
veldig. I tillegg til at vi jobber med 
flinke folk”.  
 
”Veldig mye av triggeren for å jobbe i 
X er jo de spennende prosjektene våre, 
altså det er jo rett og slett det 
prosjektfaglige som trigger folk til å 
jobbe her, de får være med på mye 



kjente prosjekter, høyt profilerte 
prosjekter, viktige prosjekter for 
Norge” 

Jobbtilfredshet ”Men nei, jeg vet ikke hvis jeg skulle 
avslutte med noe så må jeg jo si at det 
er masse rart i X, det er mye vi er 
dårlig på, men det er enda flere ting vi 
er gode på. Alt i alt vil jeg si at det er 
et veldig morsomt sted å jobbe”. 
 
”Også tror jeg de aller fleste opplever 
at de har et stort rom til å kunne ta tak, 
og da få til ting og sette i gang ting. 
Og det er jo også ganske unikt. Og 
nettopp det at det er lite corporate og 
veldig uformelt og veldig lite 
hierarkisk, en flat struktur og at vi er 
veldig ”halla” på tvers liksom. For det 
svinger det altså”. 

”Men jeg tror også i tillegg at vi, i 
tillegg til det du sier, er jo at vi jobber 
målrettet og strukturert i forhold til at vi 
vet jo hva det er som gjør at 
medarbeiderne trives og er engasjerte, 
er mindre syke og har lavere 
turnoverintensjon og sånne ting, og det 
handler jo veldig mye om dette med 
rettferdighet og i prosesser og ja”. 

”Daglig leder er jo også veldig opptatt 
av dette lede an greiene, og gjøre det 
han sier. Selv om han ikke alltid rekker 
det, så tilgis han jo mye fordi han 
skaper så mye rundt seg, og er en 
utrolig energidriver, samtidig har han 
en veldig høy standard i forhold til hvis 
han havner i trøbbel eller trenger 
bistand, eller på privaten, så er han 
der også. Så vi er ikke et selskap som 
bare klapper deg på ryggen når det går 
bra, men vi er faktisk et selskap som 
plukker deg opp når det går dårlig 
også.” 

Ansvar/Frihet ”Også tror jeg de aller fleste opplever 
at de har et stort rom til å kunne ta 
tak, og da få til ting og sette i gang 
ting. Og det er jo også ganske unikt”. 
 
”For det er ikke det det kommer an 
på, vi styrer deg ikke på tid, det er 
heller det at du har disse tingene du 
skal levere på, og om du da sitter i en 
robåt på Madagaskar å gjør det, fine, 
bare du gjør det du skal gjøre innen 
den tiden som er satt, bare man 
leverer rett og slett. Og det er litt den 

”Vi sier til alle som begynner hos oss at 
du er ansvarlig for din egen karriere, 
for din egen utvikling, det er ikke sånn 
at det er lederen din som ansvarlig for 
det, litt sånn, kanskje det høres litt sånn 
hardt ut, men du kan ikke sitte med 
hendene i fanget og vente på at 
mulighetene kommer til deg. Så hvis det 
er sånn at du ikke føler du får jobbet 
med det du ønsker så må du ta ansvar 
for det selv, og diskutere det med 
lederen din og være proaktiv. Og samme 
hvis du føler du ikke får 

”Så medarbeiderne sier ifra 
umiddelbart, at dette liker vi ikke, at de 
skal ha seg frabedt at de blir 
detaljstyrt, jeg gjør jobben min”. 
 
”Vi tenker mye autonomi, altså stor 
frihet under ansvar”. 



tanken som er hos oss også, for det er 
da man selv ønsker å gjøre noe.” 

tilbakemeldinger, og synes det er dumt, 
så er det faktisk bare du selv som kan be 
om å få en tilbakemelding. Er du usikker 
på hva som forventes av deg, hva du 
skal gjøre og ikke, i dette prosjektet, i 
dette kundemøte eller ja, så må du 
avklare det”. 

Kontrollering ”Så det er veldig lite rapporteringer 
hos oss, når det skjer feil. Men 
selvfølgelig, hvis det er mislighold blir 
det rapportert. Men at vi gjør feil i det 
daglige, det hadde ikke fungert hos 
oss å skulle rapportere det. Vi tror 
mer på at vi klarer å utøve en 
oppfølging, der leder selvfølgelig for å 
si fra hvis han ser en feil. Men det er i 
bunn og grunn medarbeider som har 
ansvar for å løse oppgaven. Så det er 
ikke noe strukturert rapport, 
gapestokk her hos oss”.  

”Det vi leverer innen er revisjon og der 
er det en sign off på arbeidet, hvor en 
partner kontrollerer alt arbeidet som 
gjøres for å sikre kvalitet”. 

Lite kontroll mer fokus på utvikling 
 
”Det er en forutsetning også, for å 
holde på menneskene i X, at den 
graden av frihet finnes da. Det er høyt 
trykk her, sånn at, det er det vi legger i 
tillit. Vi ser ikke folk over skulderen, 
men vi deler ut oppgaver og så får vi se 
hvordan det går da. Vi er også en 
veldig norsk organisasjon med en 
veldig svak struktur, så dermed så blir 
det tillit i form av at vi har ikke den 
hierarkiske, veldig sterke strukturen 
som kanskje en del andre selskaper 
har. Det er lite linjebasert også, veldig 
kort vei til toppen” 

Relasjoner  Mer relasjonsorientert enn 
resultatorientert. 
Kjenne sine medarbeidere 
 
”Men når det er sagt, blir det ofte 
nevnt hos oss at vi kanskje er hakket 
flinkere til å være ivaretagende enn 
tydelig. Så kan man jo alltids 
diskutere det, men det er ofte det som 

”Men helt til slutt da, så tror jeg også at 
det er litt sånn nøkkel til suksess 
kanskje, i dette feltet da, hos oss handler 
det litt om at vi har etablert ett felles 
språk rundt leder og 
medarbeiderutvikling, og at vi har en 
råd tråd i alt vi gjør. Alt fra rekruttering 
til, ja hele rekka med å utvikle og 
beholde, og avvikle. Og det handler om 

”Man må ha litt glimt i øyet, man må 
by litt på seg selv. Også er det å vise til 
andre sosiale ting som virksomheten 
byr på. Selv om konsulentene er mye ut 
hos kundene, kan de ansatte finne på 
noe sammen på fritiden, det er viktig 
for oss”. 



blir sagt. Ledere her er veldig 
forståelsesfulle, i forhold til hvis man 
trenger hjemmekontor, så kan man 
gjøre det”. 

den kompetansemodellen vår, med de 
seks områdene. Så den går igjen i alt, 
der det er rammeverket for 
utviklingsplaner, for evalueringer, for 
rekrutteringsskjema, ja for alt. Så jeg 
føler at det samler oss rundt noe, som er 
viktig eller som har vært viktig her.” 

Sosial dimensjon ”Også har vi en årlig julebord, som vi 
arrangerer som en slags Oscar 
utdeling, der vi har ganske store 
pengepremier, med opp til 50 000 i 
premie. Og det er da for de samme 
kategoriene som i XXX Awards, pluss 
noen tilleggs-kategorier. Så der får 
man jo heder og ære, som viser 
anerkjennelse av gode prestasjoner”. 
 
Rause på sosiale arrangement 

”Det er på mange nivåer. Det er vel alle 
de klassiske tingene, rettferdig lønn, 
trivsel, det at vi skal være noe annet enn 
alle andre både i form av de 
sponsoravtalene vi har, og den kulturen 
vi skal være, og det kan vi sikkert ramse 
opp i fleng”. 

”Vi ønsker å understøtte kulturen med 
morsomme firmasamlinger. Nå skal vi 
på fjellet i helgen, og da er det liksom 
humor (en av verdiene til 
virksomheten) som gjelder. Da er 
temaet på festen 80-tallsafterski”. 
 
”Man må ha litt glimt i øyet, man må 
by litt på seg selv. Også er det å vise til 
andre sosiale ting som virksomheten 
byr på. Selv om konsulentene er mye ut 
hos kundene, kan de ansatte finne på 
noe sammen på fritiden, det er viktig 
for oss”. 

Konkurransefortrinn ”For hvis vi har en så hårete visjon 
om at vi skal være verdens beste 
markedsplass, så tenker vi at da må vi 
være en av Norges beste 
arbeidsplasser”. à Bevissthet om å 
ville bli best 

”Det som skiller oss mest er vel hvis 
man ser opp mot disse konkurrentene 
våre, som er X, der vi i kraft av hvordan 
selskapet drives, men også det med 
nasjonal forankring har noen fordeler 
som vi utnytter, med at vi kan 
gjennomføre ting i mye større grad slik 
vi ser det best for oss i Norge, for X her 
vi er.” 

”Folk får mulighet til å gjøre de 
tingene som de brenner for, som 
selvfølgelig er innenfor målet til 
virksomheten, også har man fri 
rammer til å utvikle 
forretningsområdet  og nye ideer som 
igjen passer inn under paraplyen av 
det vi leverer. Og er det sånn at de 
viser at de kan levere på det så får de 
backup og støtte til å gjøre det. Men 
det er jo en kultur som fremmer 



proaktivitet, altså at man er litt 
fremoverlent versus å være veldig 
beskjeden”. 

Kommunikasjon ”…hvis du sender ut for mye, kan det 
fort bli en information overload, der 
det blir for mye mails og for mye som 
kommuniseres. Slik vil det lett glippe 
for medarbeiderne også”. 
 
Peer regocnition 

Intranett fungerer ikke som det skal  
 
”… vi er også opptatt av at medarbeider 
må kunne gi tilbakemeldinger oppover, 
og det er det mange som glemmer. Ikke 
lederne, men medarbeiderne, at de ikke 
tenker på at lederen også trenger 
tilbakemeldinger på hva som var bra og 
mindre bra og den biten. Så det med å 
ha fokus på tilbakemeldinger er jo en 
annen form for tillit, på mange måter”. 

”Jeg tror aldri du kan bli god nok på 
kommunikasjon”. 
 
”Så vi bruker jo flere og flere kanaler, 
og vi når flere og flere gjennom både å 
streame allmøter. Det er jo en måte å 
nå flere på, fordi det kommer kanskje 
bare 30-40 inn på de møtene, men i det 
siste nå så har det vært opp til 30 
stykker på Skype, som har sittet ute i 
regioner. Eller så har vi intranettet. 
Også reiser vi på tur sammen, da har 
man jo en fellesarena, ikke hvor man 
nødvendigvis deler informasjon, men 
hvor man deler litt andre ting enn jobb. 
Også har jo administrerende begynt å 
sende ut mail, månedens mail om 
hvordan ståa er i selskapet.” 

Utvikling ”Da blir vi altfor treige, så vi er nødt 
til å passe på at alle må kunne ta 
ansvar selv, og gjøre ting selv, ellers 
blir ikke noen ting gjort”. 
 
”Og det at vi vil være et innovativt 
selskap, ved å teste ut nye ting, og 
være eksperimentelle, kommer også 
denne dimensjonen med å prøve og 
feile”. 

”Er du usikker på hva som forventes av 
deg, hva du skal gjøre og ikke, i dette 
prosjektet, i dette kundemøte eller ja, så 
må du avklare det. Så det tror jeg er litt 
viktig, dette med den ansvarliggjøringen 
for sin egen utvikling, og finne ut hva er 
det som, være litt tydelig på hva er det 
jeg motiveres av, drives av”. 
 
” …så har vi veldig fokus på 
lederutvikling og hvor det er et sentralt 

”Vi gir ansvar og lar folk ha det. Har 
tillit til at de løser oppgaven primært, 
det er lite kontrollering her. I den grad 
det er oppfølging så er det mer på 
utvikling, enn i henhold til om det er 
gjort riktig”. 
 
” Det er mye faglig ledelse, altså sånn 
type oppfølging på utvikling, 
karrierestige, kvalitet. Og en veldig 
sånn tydelig karrierestige, og den type 



tema. Jeg tror også at gjennom dette at 
folk skal ha en medarbeidersamtale, og 
folk skal ha en utviklingsplan, hvor man 
selv skal ha eierskap til hva mine 
ambisjoner og planer er, og ønsker på 
kort sikt og litt frem i tid, men også på 
lang sikt, litt sånn 2-4 års perspektiv. Vi 
sier til alle som begynner hos oss at du 
er ansvarlig for din egen karriere, for 
din egen utvikling” 

ting har vi mye systematikk i. Så 
hverdagsledelsen er mer sånn hva har 
jeg som behov som individ, det er jo 
basert litt på at man utrykker det 
behovet, noen mer enn andre. Men 
eller så har vi den strukturen i bunn 
som bygger mye på det å utvikle 
videre. Avstemme hva vil jeg, hva 
trenger X, finne det krysset, bra for 
individet, bra for X, også legger vi en 
plan.” 

Åpenhet / Involvering Åpenhet nevnes ikke, men kan dra 
linjer til åpenhet gjennom mye 
kommunikasjon og 
informasjonsdeling.  
 
”Jeg tror vi er flink til å ikke 
overselge oss som selskap inn mot 
kandidater. Og derfor tror vi lander 
ofte rett, og kandidatene føler at de får 
det de ble presentert for, og det er en 
ganske sånn nedpå, folkelig kultur”. 

”Hvis du ikke blir inkludert i en prosess 
hvor du hadde håpet og trodd, så skal 
du forstå hvorfor, og det skal føles 
rettferdig”. 
 
”Også har vi også noe vi kaller for X 
stafetten, der vi har noen kofferter 
innimellom alle disse kontorene vi har i 
landet, en stafett hvor hvert kontor har 
en fysisk koffert hos seg i to uker med en 
iPad oppi med noen oppgaver, og de 
oppgavene handler om å lage en 
handlingsplan for sitt eget kontor opp 
mot strategien”. 

”Altså, det er jo noe som er 
toppledelse og der involveres jo ikke 
medarbeiderne egentlig. Men de 
involveres jo på en måte indirekte fordi 
at lederne jobber med medarbeiderne 
sine i hverdagen, og i og med at vi har 
operative ledere så er man jo på en 
måte i dialog med medarbeiderne sine 
hele tiden. Sånn indirekte så påvirkes 
man jo av det man vet at 
medarbeiderne vil ha, så indirekte 
involveres de jo i alt”. 
 
”Som alt for mye, for lite, det er jo litt 
sånn. Vi ser vesentlig flere fordeler enn 
ulemper, og vi vet jo av erfaring at vi 
har ledere som er mer kontrollerende, 
og det gir veldig store utslag på 
medarbeidertilfredshet, umiddelbart”. 
 
 



Anerkjenne Veldig gode på annerkjennelse 
Både på formelle og uformelle arenaer 
 
”Vi har noen månedlige XXX Awards, 
altså månedens produktutvikler, 
månedens samarbeidsteam, månedens 
læringspris og månedens challenger 
som er et salgskonsept. Og da er det 
de ansatte, eller hele organisasjonen 
som stemmer på de juryen har 
nominert for den måneden”. 
 
”Også har vi en årlig julebord, som vi 
arrangerer som en slags Oscar 
utdeling, der vi har ganske store 
pengepremier, med opp til 50 000 i 
premie”. 

Deres form for annerkjennelse er 
gjennom forfremmelser. 
Ellers er det lite fokus på det.  
 
”Det er så unorsk å trekke frem noen, så 
det er lettere å gjøre i den gruppen man 
hører til. Men hvis det er store ting, så 
kan det fort være at det havner på 
intranettet eller at administrerende 
direktør trekker frem enkeltpersoner i 
ting han skriver, i bloggen sin. Men det 
er litt sånn vanskelig balansegang i det 
der, for det er ikke alle som hadde likt å 
se navnet sitt på intranettet selv om de 
har gjort en god jobb, så ikke at det er 
en unnskyldning for å ikke gjøre det, 
men det er mye nyanser her som gjør at 
det blir vanskelig å trekke frem 
enkeltpersoner, det er mye enklere å 
trekke frem team eller grupper”. 

”Vi har lite sånn kåringer og feiring, 
og sånn hurra for deg. Det er det lite 
av, og kanskje for lite …. Hvis du 
klapper noen på skulderen og ikke 
andre så er det et problem i seg selv. 
Det er noe vi bevisst ikke har drevet så 
mye med”. 
 
Men vi har jo arenaer, vi har noe vi 
kaller corner en gang i kvartalet, vi 
har konsulentsamling en gang i 
kvartalet, der en del får presentere det 
de har levert på. Så sånn sett er det 
arenaer for folk til å skinne litt. 

Rekruttering Kulturell match viktig.  
 
”…da fikk jeg tydelig beskjed og rett 
på med en gang, at her ansetter vi 
hele mennesker”. 

”Men når vi ansetter 70-80 
nyutdannede, så er vi ikke ute etter en 
type profil, vi ønsker å ha det litt 
sammensatt. Noen er veldig sånn 
utadvendt og pågående og kommersielt 
orienterte, mens andre er kanskje litt 
introverte og fagspesialister som ja, vi 
skal ha litt begge deler.”  

Kulturell match viktig 
 
”Uansett hvilken stilling og hvilket 
nivå, så er det verdiene våre som er 
veldig viktig. Det er det med at du skal 
passe inn i miljøet”. 
 
”Så er vi jo ganske bevisste på det i 
rekrutteringsprosessen, det å fortelle 
ærlig hvem vi er. Så vi driver jo ikke 
rått salg …”. 

Bevissthet Sier de kan bli bedre på ”Så har vi sett gjennom resultatene at vi ”Jeg tror aldri du kan bli god nok på 



kommunikasjon 
 
”Også har vi intranett og mange 
steder, men jeg tror generelt sett, og 
det sier Great Place to Work i sine 
tilbakemeldinger også, at man som 
virksomhet tror man deler mye, men 
så blir det aldri nok”. 

har noen eksempler på fokusområder 
som kommunikasjon og informasjon, 
som vi har hatt som nasjonale 
prioriteringer de siste årene. Det vi ser 
er at vi har et potensiale, ikke det at vi 
er dårlige, men vi har noe å gå på der. 
Så det er kommunikasjon/informasjon, 
også har vi det med å anerkjenne og gi 
tilbakemeldinger som vi har et beinhardt 
fokus på, og der har vi klart å løfte oss”. 

kommunikasjon. Klimaet er godt, men 
du kan alltid bli bedre”. 

Utfordringer For organisk og bevegelig kan bli for 
mye tillit.  
Passer ikke for alle. 

”Altså, vi kan jo si at det byr på sine 
utfordringer, det er kanskje litt hardt å 
si, men selvfølgelig er det jo 
utfordringer med tanke på at du må 
skape tillit som kan gå over veldig stort 
aldersspenn, kultur, fagvinklinger, det 
med tillit handler jo om å gi litt av seg 
selv. Det å tørre det da. Som ikke faller 
like lett i alle relasjoner”.  
 

”Altså tillitsbasert ledelse betyr jo også 
at man involverer mye, og det er veldig 
tidkrevende og av og til veldig 
ineffektivt. Og det merker vi jo, at ting 
kan ta veldig lang tid, altså 
beslutningsting da”. 
 
”Vi ser vesentlig flere fordeler enn 
ulemper” 
 
”Som alt for mye, for lite, det er jo litt 
sånn. Vi ser vesentlig flere fordeler enn 
ulemper, og vi vet jo av erfaring at vi 
har ledere som er mer kontrollerende, 
og det gir veldig store utslag  på 
medarbeidertilfredshet, umiddelbart”. 

Risiko Risiko om man ikke får inn de riktige 
personene i organisasjonenà 
Kulturell match 
 
”Ja, og en annen risiko er jo hvis du 
ikke får inn folk som egentlig skjønner 

Risiko nevnes ikke. Men de sier at tillit 
må være toveis. 

Ordet risiko kom ikke opp i intervjuet. 



oppgaven, eller som ikke er 
selvstendig, ikke sant, som ikke har 
den indre driven og sulten selv til å 
levere og skape og få til ting”. 

Virksomhetens 
størrelse 

”Så nei jeg tror det er den der 
gründerånden som er litt av den 
suksessen, så får vi se hvor lenge vi 
klarer å holde på den. Den litt sånn 
uformelle, lekende takhøyde, den 
greia, at vi har klart å holde på den, 
det tror jeg er en større suksessfaktor 
enn vi av og til er klar over…vi har 
tatt med oss noe av det gründer-
aktige, vi har klart å videreforedle det 
inn i en litt mer stor og moden 
organisasjon”. 

”Mens konkurrentene våre samler flere 
og flere inn her i Oslo, så får vi flere og 
flere småkontorer. Og det er jo 
selvfølgelig med utgangspunkt i 
tilhørighet, steder der hvor vi kan være 
tett på kunden, men ikke minst også for 
de ansatte, som da kan vi ansette ikke 
bare de som vil bo i Oslo, men de som 
vil til Bergen, eller andre steder. Vi har 
nærmere 70 kontorer på landsbasis, og 
der er det naturlig at mange av dem er 
relativt små” 

Kategori: mellomstor virksomhet, 
utenom dette blir det ikke nevnt 

 
 Respondent D Respondent E 
Tillitsbasert ledelse  Bruker ikke begrepet, men praktiserer tillit i lederskap  

 
”(Bruker ikke begrepet tillitsbasert ledelse) Det handler jo 
om på en måte en respekt for medarbeiderne sine, det 
handler om det å gi medarbeiderne tillit da til å kunne 
utføre jobben på sin måte”. 

Bruker begrepet tillitsbasert ledelse. 
 
Hele virksomheten jobber jo etter tillitsbasert ledelse i veldig 
stor grad. Alle har veldig stor frihet, men hvordan de utøver 
det kan ikke jeg si så veldig mye mer om. 

Lederens kompetanse ”Jeg vil si at i veldig stor grad så har man en fagkobling til 
det området som man er leder for. Det betyr ikke 
nødvendigvis at man var den beste fagspesialisten på det 
området, men at man har kjennskap da, for det er noe med 
det at når medarbeidere kommer til deg med en utfordring, 
at det kan bli litt vanskelig da, å sette seg inn i sånn veldig 
tekniske ting hvis man ikke har den erfaringen i det heletatt 
for før av… Sånn at da er det jo ofte disse konsulentene som 

”Vi er jo seniorkonsulenter, og alle er jo høyskoleutdannet, 
og de har jo flere år på baken. Og de er jo der ute, de er jo 
veldig skarpe folk. Mange av dem har jo faget, og de tingene 
der. Men det er nok mange også som trenger å bygge litt den 
sosiale intelligensen sin, men mange er jo smarte der også. 
Og det gjør at de i veldig stor grad blir bare sendt ut til 
kundene, leid inn hos kundene til å gjøre en jobb. Og de 
karrer seg frem, de spør, du graver, ikke sant, det er jo dette 



har jobbet ute i prosjekter, som har vært spesialister 
innenfor noen områder, som også viser at de har andre gode 
egenskaper som passer i forhold til ledelse, som har lyst. Så 
da er det jo også naturlig at de rykker oppover”.  

her, de bygger tillit, også utfordrer de kundene, for det er jo 
det de vil. Det vil faktisk utfordre kundene til å endre seg, og 
bli bedre, og legge igjen noe som gjør at kunden føler at nå 
har de vokst, slik at de kan forandre seg”. 

Lederskap ”Vi har noen diskusjoner innimellom på om det er riktig å 
gjøre det sånn eller sånn. Men det er jo heller at man søker 
råd og får innspill av andre. Så det er sjeldent at det er noe 
sånn delegering, man har et ansvar og det tar man ansvar 
for også”. 

Fokus på kameratskap i lederskapet. 
 
”Vi har jo et veldig humant syn på hvordan man skal lede 
mennesker. Vi bygger tillit. Vi styrker relasjonene med de 
ansatte, for at vi skal faktisk kunne spørre. Vi skal kunne 
utfordre dem. Vi skal bry oss. Det viser jo at en litt mer 
mykere ledelse, altså det å bry seg faktisk om mennesker. 
Som man faktisk gjør i en familie, og med gode venner”. 

Kunnskapsmedarbeider ”De aller fleste har jo høyere utdanning, enten bachelor 
eller master”. 

Høyt utdannelsesnivå på de ansatte, utdanning pluss erfaring. 

Motivasjon  ”Det er jo i forhold til å gi dem utfordrende prosjekter, og 
utfordrende oppgaver, at de kan få lov til å ta ansvar for 
fagområder og prosjekter. Og ja, det at du hele tiden gir 
folk en mulighet til å utvikle seg, det gir motivasjon”. 

”Og den egenjustisen står veldig høyt hos våre folk. Når vi 
skal ansatte står egenjustisen veldig høyt, den gir seg nesten 
selv, nettopp fordi vi er et sted som har veldig dyktige folk, 
som har jobbet hardt for å komme dit. Selvdisiplinen og 
utholdenheten er der, de vet at det er veldig mange andre 
flinke mennesker her, så de føler nesten et 
presentasjonspress”. 

Jobbtilfredshet ”Vi er jo et konsulentselskap så det er klart at for oss så er 
det jo menneskene da er jo vårt produkt, og uten 
menneskene så har ikke vi noen ting å selge. Og da må man 
jo være en bedrift som, du må legge alt til rette da for at de 
ansatte skal ha det bra på jobben og at de skal trives og for 
at de skal kunne produsere, så det er litt sånn jeg tenker på 
Great Place to Work”. 

”Tillit hos oss gjør jo at vi tjener godt, og det gjør vi. 
Konsulentene velger sine egne oppdrag, de kan også gå ut 
fra en kunde hvis de vil det. Det gjør at både kundene og 
konsulentene blir veldig fornøyde, fordi de synes det er kult. 
Og det er en veldig stor forskjell fra veldig mange andre”. 

Ansvar/Frihet ”Så er jo fokuset vårt at man har sine områder som man tar 
ansvar for, og de områdene styrer man fullt og helt på egen 
hånd”. 

”Konsulentene velger sine egne oppdrag, de kan også gå ut 
fra en kunde hvis de vil det. Det gjør at både kundene og 
konsulentene blir veldig fornøyde, fordi de synes det er 
kult”. 



Kontrollering ”Det å ikke hele tiden kontrollere medarbeiderne eller si til 
medarbeiderne  hvordan de skal utføre jobben sin. Men la 
de få lov til å på en måte, velge det selv da, også er det jo 
hvis at, vi er et konsulentselskap og man har metoder og 
man har noen rammer i forhold til hvordan ting skal gjøres 
og leveres. Men så er det jo noe med det å gi folk tillit da, at 
jeg stoler på deg, og tror at du vil gjøre en god jobb, og at 
du er opptatt av det også ikke sant. Og det tror jeg at det 
folk er på en måte, når du får frihet og du får ansvar så vil 
du også på en måte produser og gjøre en god jobb tenker 
jeg.” 

”Vi stiller jo ikke spørsmålstegn hvis de kjøper noen bøker, 
eller har tatt en taxi eller noe sånt. Da får det heller smelle, 
også tar vi det da. Fordi hvis du har ansatt riktige folk, så 
finner du ut av det”. 

Relasjoner  Er opptatt av relasjoner men ordet nevnes ikke. 
Relasjoner virker å være underbyggende for mye av 
arbeidet der det er konsulenter som også arbeider mye med 
andre kunder, så det ligger en underbyggende forståelse for 
relasjonskompetanse.  

”Vi har veldig fokus på tillit, vi er nok litt der at vi er 
kammerat med de ansatte”. 
 
”Det er tillit som i veldig stor grad er kjernen, det er å 
styrke relasjonen og komme opp på et nivå der folk tørr å 
prate med hverandre og hvor de virkelig bryr seg, rett og 
slett”. 

Sosial dimensjon ”Også har vi jo sånn indoktrinering på de da, når de 
kommer. Så vi har sånn tre dager introduksjonskurs til alle 
ansatte, også som graduate går du gjennom et 
graduateprogram, også blir man etter hvert en del av 
kulturen og måten vi gjør ting på her. Så det tror jeg går 
ganske fort”. 

”Det er så viktig å både ta vare på de vi har ansatt og deres 
familie. Nå skal vi jo til fjellet med følge og barn, og veldig 
mange av de forskjellige parene har jo blitt venner. Og 
koner og samboere har blitt venner, og barna kjenner 
hverandre”. 
 
”Vi har veldig fokus på tillit, vi er nok litt der at vi er 
kammerat med de ansatte. Det er veldig mange som har et 
sosialt liv sammen med de på jobb utenom jobben. Mange 
har faktisk vennene sine på jobben, og har et sosialt liv med 
de. Vi har jo et veldig humant syn på hvordan man skal lede 
mennesker. Vi bygger tillit. Vi styrker relasjonene med de 
ansatte”. 
 



”Lederen er veldig flink til å sende ut bursdagsmail, på 
bursdagen til hver eneste ansatt så skriver han en ganske 
utfyllende mail om vedkommende som blir sendt til alle. Litt 
om personen, hvordan den personen ble ansatt, og hva den 
driver med. Så det blir jo nesten en bursdagsmail i uka, og 
det blir satt veldig stor pris på”. 

Konkurransefortrinn ”…man ønsker jo å beholde folkene sine, det er 
kjempeviktig for oss.” 
 
”Fordi jo flere som kan noe, jo bedre er det, og det er 
veldig lite sånn spisse albuer i selskapet i forhold til hva det 
er kanskje i andre konsulentselskap som er mye mer 
hierarkisk bygd opp, og hvor det er om å gjøre å komme seg 
til toppen da. Så vi har veldig fokus på det med deling, og at 
vi samme  jobber sammen som et team”. 

”Og alt dette her gjør at vi går ut med styrket selvtillit, og 
med tanke på konkurransefortrinn så er vi villige til å gå i 
bresjen for konsulentene våre med tanke på at de ikke vil 
trives om de ikke har noen kule arbeidsoppgaver”. 

Kommunikasjon Mener de er gode på kommunikasjon. 
Stort fokus på kompetansedeling gjennom 
kommunikasjonskanaler.  
 
”Vi har, vi bruker Yammer da som en sånn 
kommunikasjonskanal. Hvor stort sett de fleste 
medarbeiderne er aktive der, og å si ifra om både ting de 
synes er bra og ikke er bra. Også kan det være at noen 
bruker det når de sitter ute til en kunde og har et eller annet 
teknisk problem som de ikke klarer å løse på egen hånd. Så 
det er ofte at man på en måte stiller det spørsmålet ut på 
Yammer også får du masse hjelp tilbake, og da sitter ofte 
lederne da og følger med på hva som kommer og tagger de 
riktige fagpersonene da for at de skal bidra og hjelpe 
kollegaene sine som sitter ut hos en kunde. Sånn at det er 
veldig sånn fokus på at det skal være åpent og det er rom 
for å si ifra om ting.” 

Peer regocnition 
 
God på uformell kommunikasjon, men kanskje ikke så 
god på uformell.  
 
Er litt samarbeid på tvers av avdelingene, men er ikke så 
opptatt av å kommunisere ut hva alle driver med, som har 
spiller inn på synergieffekten, som kan tenkes å bli svekket 
av dette lavet fokuset. 
 
”Derfor et det viktig med tilbakemeldinger, ros og 
annerkjennelse fortløpende”. 



 
”Hvis det er negative ting så samler man jo folk og 
informerer om det, kommuniserer hvis man skal gjøre noen 
endringer og slike ting. Det er jo viktig, også må man sørge 
for å holde folk informert da, løpende om hva som skjer.” 

Utvikling ”Så har vi jo veldig fokus på å dyrke frem talentene våres, 
og bygge ledere av folk som kommer fra organisasjonen 
fremfor å rekruttere nye ledere utenifra.” 
 
”Og vi er jo opptatt av at folkene våre skal få lov til å 
utvikle seg faglig og har masse, ikke sant det er jo gjennom 
å jobbe med de store spennende prosjektene det er jo da 
man lærer mest. Også skal man jo selvfølgelig få lov til å gå 
på kurs og utvikle kompetansen sin på de områdene, eller 
gå på videreutdanning og sånne type ting.” 

”Det vi gjør da er å prate mye med konsulenten, og med 
kunden for å få tilbakemeldinger om konsulenten, sånn at vi 
kan jobbe med utvikling”. 
 
”Hvis du skal få forandring, så må du bygge tillit, også må 
du tørre å utfordre, og da får du forandring”.   
 

Åpenhet / Involvering ”Sånn at det er veldig sånn fokus på at det skal være åpent 
og det er rom for å si ifra om ting.” 

Åpen i den forstand at det er fleksibelt og lett å komme i 
kontakt med andre. Mindre åpnet ved at de ikke vet så mye 
om de andre avdelingene. 
 
Involvering av medarbeiderne skjer ved at de har full frihet 
til å jobbe med de kundene de selv ønsker, og kan også gå ut 
av de avtalene de selv vil, hvis de føler samarbeidet ikke 
fungerer. Det er helt opp til medarbeideren.  

Anerkjenne ”Vi har jo bonusordninger ikke sant, og man gir jo 
ekstraordinær bonuser dersom folk har hatt eller gitt en 
ekstraordinær innsats i forhold til noe. Man passer jo på å 
rose folk, enten via nyhetsbrev som vi har ute i 
divisjonene”. 
 
”Vi har for eksempel fokus på å, vi er med på sånn årets 
unge leder, og melder på folk på slike type konkurranser. 
Det viser jo også at vi setter pris på dem og ser dem, og 

”Vi har jo fagkvelder, og på fagkveldene så er det jo 
konsulentene selv som står for innholdet. Og da blir det 
presentert veldig mange kule prosjekter. Og da får de lov til 
å fortelle om det. Det er vel den måten som er mest effektiv, i 
form av annerkjennelse”. 



anerkjenner dem, og syns at de fortjener å bli løftet frem”. 
Rekruttering Kulturell match er viktig. 

 
” når vi rekrutterer mennesker så må du rekruttere 
mennesker som du har tillit til. Og som du tror på, også har 
du jo i en rekrutteringsprosess, så har du kanskje tre møter, 
og referansesamtaler, og det er det du har for å kunne gjøre 
deg opp en mening da. Også når vi skal ansatte folk her hos 
oss, så er vi opptatt av at de har de faglige kvalifikasjonene 
som skal til. Også er det jo de personlige egenskapene som 
er viktig for oss fordi, disse folkene skal jo ut til våre kunder 
og representere oss, så vi trenger jo folk som kan faget. Og 
som opptrer på en troverdig måte.” 
 

Kulturell match er viktig. 
Utlyser ikke stillinger.  
 
”Det er det med 24 timers mennesket, som går på dette her 
med fortid, familie, fremtid, fag også går det på fritid.” 
 
”Vi har ingen annonser, vi har ikke rekrutteringsbyrå, vi har 
ikke nyutdannede. Det vi gjør er at vi vet hvem vi vil ha, og 
med vi så mener jeg enten vi eller konsulentene. Det er ofte 
noen de har jobbet sammen med, eller som de har hørt om 
som er flinke. Vi ansetter etter tips fra våre egne”. 
 
”Så for oss er det med kultur utrolig viktig, veldig viktig om 
den personen passer inn. Og vi har jo en sånn lakmustest, 
som går på om du består eller ikke, og hos oss er det om vi 
kan sitte med denne personen på en pub uten at vi kjeder oss, 
og har det hyggelig sammen. For da vet vi at vedkommende 
passer inn”. 

Bevissthet Bevisste i den forstand at de alltid kan bli bedre. Men 
nevnes ikke hvilke områder det gjelder. Dette skyldes 
kanskje at det er en stor bedrift, og at det er forskjellig fra 
avdeling til avdeling? 

Nevner ingen områder de kan bli bedre på, dermed vanskelig 
å si hvor bevisste de er. 

Utfordringer Verdien av tillit er større enn det negative aspektet.  
 
”Vi må også sørge for at vi hele tiden har kontakt med disse 
konsulentene våre slik at de vet hvor de hører til, de kan jo 
sitt mange år ute hos en kunde og da blir de jo en del av det 
miljøet og det er jo der man har sin daglige kontakt. Og det 
er jo litt av faren med å være konsulent, at du glemmer litt 
hvor du jobber egentlig. Det å følge opp folkene sine ute i 
prosjektene, og kunne gi tilbakemeldinger” 

Se under koden risiko.  



Risiko ”Fordi det man får tilbake er potensielt så mye større enn 
hvis man skulle ha gått rundt å ikke hatt tillit til 
medarbeiderne”. 

Det er ingen som går gjennom reiseregningen din. Vi stiller 
jo ikke spørsmålstegn hvis de kjøper noen bøker, eller har 
tatt en taxi eller noe sånt. Da får det heller smelle, også tar 
vi det da. Fordi hvis du har ansatt riktige folk, så finner du 
ut av det. Hvis det står så dårlig til, så har du kanskje gjort 
en feil, hvis du ikke vet at folk sliter. Og derfor så har ikke vi 
noen sånne problemer, som kan være et negativt resultat av 
tillitsbasert ledelse. à Utfordringer 

Virksomhetens 
størrelse 

Stor virksomhet som oppfører seg som små. Ansvar for 
egne områder. 
 
”…. i forhold til strategien våres, så inviterte vi alle 
medarbeiderne til å vær med på å utarbeide strategien. Så 
da var det bare å melde seg på, så ble det laget et opplegg 
hvor alle sammen deltok og jobbet sammen for å komme 
frem til det resultatet som de kom frem til. Da ble det lagt en 
strategi for de neste tre-fire årene. Sånn at det kan du jo si 
at det er jo veivalg som man tar, også har jo alle sammen 
mulighet til å påvirke i form av fagområder.” 

”Alle de ulike avdelingene her kjører sitt eget løp. Vi 
bestemmer helt selv, hvem vi skal ansette, vi har 48 
konsulenter, vi bestemmer hvor vi skal dra på turer, vi 
bestemmer hvilke kunder vi skal ha. Vi driter for så vidt i 
alle de andre avdelingene, de bestemmer sine egne ting”. 
 
”Vi kan ha litt sånn samarbeid, men sånn synergieffekter det 
driter vi i”. 

 
 
 Respondent F Respondent G 
Tillitsbasert ledelse  Bruker ikke begrepet tillitsbasert ledelse  

 
”Vi er veldig opptatt å være uformelle og veldig enkle i 
kommunikasjonen vår der vi ønsker å snakke med rene ord. 
Så vi bruker vel egentlig veldig lite sånne begreper, så det 
er ikke noe vi bruker internt verken blant ledelsen eller 
utad, men det er jo i stor grad det vi praktiserer”. 

Bruker begrepet tillitsbasert ledelse. 
 
”Jo, vi bruker det, og det er jo en av de dimensjonene som vi 
også måler medarbeiderundersøkelsen på”. 

Lederens kompetanse ”Det varierer jo veldig, vi rekrutterer jo ledere stort sett 
internt, fra konsulent til leder, men ikke alltid. Og en gang i 
tiden har nok de fleste vært ekspert på sitt område, altså at 

”Det er jo operative ledere som omsetter og som gjerne er en 
av de bestomsettende meglerne i tillegg til at de er ledere”. 
 



de har en teknisk bakgrunn der, men det er veldig få av 
våre ledere som er utdannet som ledere. Vi har jo noen som 
har noe siviløkonom utdannelse og sånn, men de fleste er 
nok heller sivilingeniører og den type ting, og har blitt 
ledere og vært ledere i mange år egentlig, og drives av en 
utvikling av faget på en måte, og utviklingen av disse 
menneskene og den kompetansen, men går du fra å være 
konsulent til leder, så tar det ikke lang tid før du kanskje 
akter ut på faget ditt. Så det er jo ikke de som er 
spydspissene, langt i fra, de blir jo sånne fasilitatorer og 
omsorgspersoner, så faglig sett er det ikke de som er de 
viktigste”. 

”Utfordringen er jo tid selvfølgelig at det å få rendyrket tid 
til å bare jobbe med ledelse, det er jo noe som blir 
vanskeligere å prioritere”. 

Lederskap ”Tillit krever en tydelighet som vi kanskje ikke alltid er like 
gode på. Det som er problemet er når noe ikke fungerer 
helt, da har ikke lederen vært tydelig nok på forventninger. 
For det å styre handler jo mye om det, man kan jo ikke gi 
helt frie tøyler for da går det jo helt galt”. 

Operative ledere 
Ulike lederstiler 
 
”Nå har jo vi 220 medarbeidere og 30 prestasjonskontorer, 
og 30 ledere, og det er jo operative ledere som omsetter og 
som gjerne er en av de bestomsettende meglerne i tillegg til 
at de er ledere”. 

Kunnskapsmedarbeider ”95% har jo høyere utdannelse, så de fleste har vel en 
mastergrad ja”. 

”Nivået på utdannelsen ligger vel på bachelor hos meglerne 
våre”. 

Motivasjon  ”Det viktigste er vel egentlig den jobben de gjør i 
hverdagen, hos kunden, og at de har bra oppgaver, at 
lederne klarer å selge inn interessante prosjekter, at 
arbeidsbelastningen er riktig, ja at man får brukt 
kompetansen sin og at de får utviklet den. Det er jo det 
aller viktigste”. 

”Nøkkelen til å ha motiverte medarbeidere er jo det 
relasjonelle båndet”. 
 
Motivasjon gjennom relasjonelt arbeid. Motivasjon i samspill 
med andre mennesker. 

Jobbtilfredshet ”Også må de trives der de er da, og føle et fellesskap, det 
er det vi jobber mye med, med å bygge det fellesskapet, 
også må de få anerkjennelse for faget sitt og det de gjør 
ikke sant, for da betyr det noe, og det er viktig da”. 

”Sånn at det er en omsorg for hverandre, et fellesskap som er 
helt unikt, og det er ekstra unikt med tanke på at yrket er så 
individuelt. Belønningsstrukturen er så individuell. Det er 
egentlig ikke noen insentiver for fellesskapsbygging, men 
likevel og på tross av det så har vi landets høyeste 



fellesskapsfølelse, og det sier jo noe om at interessen for å ta 
vare på hverandre, den er jo der både blant medarbeiderne, 
men også blant lederne”. 

Ansvar/Frihet ”Det som motiverer medarbeiderne er jo det å ha frihet 
under ansvar, der frihet er en av våre største verdier, som 
vi styrer masse etter”. 
 
”Folk er jo mye på egenhånd ikke sant, for de er jo 
konsulenter eller jobber i prosjekt”. 
 
”Det å gi frihet er jo også det å gi tillit, og med det følger 
selvfølgelig et ansvar”. 

”Da tenker jeg på autonomi, at man har tydelige mål, men 
vet hvor man skal, men når man har kommunisert det så har 
man stor tillit til at medarbeiderne selv finner gode måter til 
å nå målene på. Og at medarbeiderne selv tar ansvar for 
hvordan man løser oppgaven, og at det er en gjensidig tillit 
til, og at man er trygg på at man kan ta opp nye måter å 
gjøre ting på. Hvis det er utfordringer så er det takhøyde for 
å ta opp ting slik at man kan forbedre situasjonen, og det 
krever jo da et godt læringsmiljø hvor det er stor takhøyde og 
man har gjensidig respekt for hverandre”.  
 

Kontrollering Kunden blir kontrollen 
 
”Altså det er jo egentlig kundene som er den kontrollen. 
For nå har vi jo begynt nå, vi har ikke gjort det så mye før, 
men nå har vi hatt sånne kundemålinger. Ikke på alle, men 
på noen undersøkelser også har vi, ja vi jobber mer mot det 
å hente inn mer systematisk da, tilbakemeldinger fra 
kunder”. 

”Når det gjelder sidemannskontroll så har vi det, der dette 
gjennomføres av vår sentrale saksbehandling. Når det er feil 
i saksdokumenter foretas avviksrapportering av vår 
oppgjørsavdeling”. 
 
”Vi har jo brukerundersøkelser til kundene for eksempel, 
hvor de svarer hver gang det er blitt gjort et salg, om de var 
fornøyd, om noe kunne vært gjort annerledes også videre”. 

Relasjoner  Begrepet ”tett på”. 
 
”…lederne skal være tett på sine medarbeidere, det er 
viktig at lederen kjenner sine medarbeidere. Man skal helst 
ikke ha en for stor gruppe medarbeidere man skal følge 
opp, nettopp fordi man skal kjenne de godt”. 

“Nøkkelen til å ha motiverte medarbeidere er jo det 
relasjonelle båndet”. 
 
”For alt vi produserer skjer i samspill med det eksterne, med 
kunden. Og da er jo også det relasjonelle veldig viktig, for at 
det er jo det som er håndverket vårt, det er jo det 
relasjonelle...”. 

Sosial dimensjon ”da er det en helg hvor det bare er hygge og samvær, ikke 
noe faglig”. 
 

”Sånn at det er jo en veldig løs tone. En ting er jo det som 
foregår på de uformelle arenaene, det er jo mange som gjør 
mye sammen og trener mye samme og det foregår mye”. 



”Vi er relativt rause på å bidra til alle type initiativ som 
gjelder sånne fritidsinteresser, så lenge det gjelder for alle, 
altså vi har en haug med interessegrupper, der det er mye 
med idrett, også har vi utvidet det til å være veldig mye 
annet også, der vi har alt fra fotokurs, og tegneklubb og 
villmarks-gruppe som tar jegerprøven, ja det er veldig mye 
forskjellig da. Men alt det er jo med å binde folk til 
hverandre da, kan du si”. 
 
”Også har vi da den Store Uavhengighetsdagen, som er 
årets store høydepunkt, hvor vi feirer egentlig bursdagen til 
X, for at vi ble X, for vi har jo en spesiell historie med at vi 
kjøpte du selskapet, og ja da feirer vi det…” 

 
”…alle de kanalene på sosiale medier så er det kjempemye 
som foregår med deling av opplevelser og prestasjoner”. 

Konkurransefortrinn ”´Stemmer disse resultatene? Det kan jo ikke stemme.. for 
vi har fått så utrolig bra resultater´”. 
 
”…det handler jo mye om kommunikasjon, at man får folk 
til å forstå at det er nedgangstider. Og at man har en tett 
dialog, hvor man har forståelse for situasjonen der man er 
ærlig slik at de ansatte får tillit til deg”. 
 
”da får du med deg folk, fordi folk har tillit”.  
 
”Vi snakker veldig mye om kulturen vår, og det er liksom 
kulturen som er vårt største konkurransefortrinn, kultur og 
ledelse det henger sammen, og lederne er de største 
kulturbærerne. Men det å jobbe med den kulturen vi har, i 
forhold til dette her med verdiene våre, for vi har en 
ambisjon og vi har noen verdier, og de bruker vi veldig 
mye når vi styrer og skal ta beslutninger da. Og det er på 
en måte et mer sterkere, og mer innarbeidet begrep enn 
ledelsesform. Men det henger sammen, men det er kulturen 
vi snakker om, og det er fellesskapet og det er friheten, det 

”…skal man være lønnsomme, så må man også være effektiv, 
også må man også være kvalitetsbevisst, og da må man jobbe 
kontinuerlig med forbedring for å lykkes med det.” 
 
”Og de aller fleste er på jobb lenge før klokken 8, selv om det 
er ganske fritt. Så har vi de som sitter og har hjemmekontor 
og som stortrives med det fordi familien har flyttet og de gjør 
en god jobb og de kan gjøre det. Og da er det ingenting i 
veien for at de fortsetter å gjøre det”. 
 
”Det er alle de møtene mellom mennesker, og kvaliteten på 
de møtene og det relasjonelle, det er jo det som gjør om vi får 
et resalg eller en god referanse også videre. Derfor så er det 
å jobbe bevist med det relasjonelle, det er ikke bare viktig for 
oss internt for å nå foreningsmålene våre, men det er også 
det som er det beste verktøyet i verktøykassen våres for å 
lykkes med visjonen vår også”. 
 



å hjelpe hverandre og dele”. 
Kommunikasjon Intranett fungerer ikke som det skal 

 
”Og det handler jo mye om kommunikasjon, at man får folk 
til å forstå at det er nedgangstider. Og at man har en tett 
dialog, hvor man har forståelse for situasjonen der man er 
ærlig slik at de ansatte får tillit til deg”. 

”Og når det gjelder positiv informasjon så er det jo også mye 
at vi tilrettelegger for samlingspunkt i tillegg til at vi bruker 
mye intranettet og mail. Men vi har jo også kultur for å feire 
og skape en ramme for at man har fysiske gode 
samlingsmøter for å feire positive ting. Det driver vi med 
ganske ofte, nesten hver uke virker det som”. 

Utvikling ”Man feiler av og til, og det å feile færre ganger, det er på 
en måte strategien, samtidig som vi skal ha en organisasjon 
som er så smidig at den lett kan snu seg rundt hvis det 
behøves. Vi vet ikke hva vi skal levere om to år, for den 
teknologien er kanskje ikke oppfunnet ennå”. 
 
”Så må de ha stor mulighet til å påvirke egen 
kompetanseutvikling, og det har de jo og at de, altså det er 
på en måte kompetansene og oppgavene er viktigere enn 
veldig mye annet, og der er liksom lojaliteten deres også” 

”Vi har jo en misjon om å være Norges mest lønnsomme 
meglerforetak, for kunde, ansatte og eier. Så det betyr jo at 
det skal være, skal man være lønnsomme, så må man også 
være effektiv, også må man også være kvalitetsbevisst, og da 
må man jobbe kontinuerlig med forbedring for å lykkes med 
det”. 

Åpenhet / Involvering Åpenhet kommer frem i eksempelet om tøff situasjon i 
Rogaland 
 
”Og de har hatt regions-møte og sagt at vi vet ikke hva som 
er rundt neste sving, men vi jobber alt vi kan, vi har ikke 
ønske om å si opp noen, og vi prøver å få dette til, men 
betyr at det er minimalt med kompetanseutvikling, det er 
null lønnsvekst, det er kjipt, regions-møtene som de har 
hvert halvår har pleid å være på restauranter med fine 
hvite duker og champagne, og nå var det telt på 
parkeringsplassen og tappetårn, men de hadde det 
superhyggelig og kjempebra ikke sant, og da får du med 
deg folk, fordi folk har tillit”. 

:”…i forhold til strategien våres, så inviterte vi alle 
medarbeiderne til å være med på å utarbeide strategien”. 
 
”Vi prøver jo å informere veldig mye, og vi har veldig lite 
hierarki slik at man forankrer jo alt hos avdelingslederne og 
de i de tilfellene hvor det lar seg gjøre, så involverer jo de 
medarbeiderne. Vi har ledermøter hvor vi har en et initiativ 
vi kaller for åpen stol. Da kan hvem som helst i 
organisasjonen si at de har lyst til å være med på ledermøtet, 
og så får de sitte i denne stolen å høre på hva som blir sagt 
på ledermøtene, samtidig som de kan ta opp noe hvis de har 
lyst til det”. 

Anerkjenne ”Det er ganske sånn fritt da, og da er det mange som 
melder seg til å holde foredrag, også får man jo da 

” Vi har jo et veldig målbart system, og vi ser jo til enhver tid 
omsetning og leveranser. Så det kvantitative er jo veldig 



muligheten til å vise seg frem på en måte. Også selvfølgelig 
fortelle om alt det folk gjør da, og alt det de er med på, 
også har vi en blogg hvor folk kan blogge, vi deler det ut, 
og det er jo viktig for de ansatte å få litt sånn cred for 
kompetansen sin. Så det er jo kompetanse som er det 
viktige, og vise frem medarbeiderne våre”. 

enkelt å måle, og der har vi jo tradisjon for å ha belønning 
og topp ti liser, og i det hele tatt”. 
à Annerkjennelse som strider mot tillitsbasert ledelse? 
 
”Men så er det jo mer interessant å snakke litt om hvordan 
man løfter frem de gode eksemplene som handler om å gjør 
de kvalitative handlingen også da. Og der har vi jo den 
culture audit hvor vi snakker litt om ting som har blitt gjort, 
hvor vi skriver og tar bilder av det, og løfter frem episoder av 
enkeltmennesker, ting som vi verdsetter som ikke handler om 
kroner og øre, men som handler om ting som er utrolig viktig 
for at vi skal ha en god arbeidsplass da”. 

Rekruttering Kulturell match er viktig. 
 
”For det første så sier vi at vi bare ansetter hyggelige folk. 
Og selvfølgelig ser vi på en CV og en kompetanse som man 
går gjennom, og det er relativt høye krav der. Vi går nok 
mot en tid der hvor vi kan ansette litt mer ferske utviklere 
og sånn, men vi har tradisjonelt hatt de som har hvert fall 
jobbet noen år da, og som har gode karakterer, så det er 
noen kriterier der…Men ellers så er vi jo veldig opptatt av 
å finne rett person som passer inn i organisasjonen, at de 
samsvarer med de verdiene vi har, og ønsker å bidra til 
fellesskapet” 

Kulturell match er vitkig. 
 
”Vi ser jo etter det (tillit) i et jobbintervju, og hvis det er 
nyutdannede så er det jo prestasjonene deres og karakterene 
deres, vi har jo ingen som ansattes som nyutdannet uten at de 
har vært her i 2-3 år allerede som trainee. Så vi har jo et 
langt løp, og tillit er jo mye viktigere for oss enn karakterer, 
men det er jo summen av alt som er viktig”. 

Bevissthet ”…når det gjelder ambisjonen så er det veldig bevisst at 
det er medarbeiderne før kundene. Og det sier til og med 
vår administrerende direktør når han er ute i kundemøter: 
´medarbeiderne våre kommer før dere, men det kommer 
dere til gode hvis vi setter medarbeiderne først, for da blir 
de fornøyde og så gjør de en bedre jobb´”. 
 
”Og det er jo litt sånn tilbake til Great Place to Work 

” altså det vil alltid være utfordringer med å informere nok 
da, og selv om vi involverer også så er det ikke sikkert at alle 
innspillene blir tatt til etterretning heller alltid. Men vi tar det 
på alvor og vi er opptatt av å gjøre det så langt det lar seg 
gjøre, for det får enorme konsekvenser for motivasjonen hvis 
vi ikke gjør det.” 



egentlig også, der får vi bekreftelse på at vi er gode på 
veldig mye, som vi mente at vi var gode på også, og vi 
fokuserer egentlig bare på å forsterke det enda mer, og 
gjøre det enda mer, og at vi klarer det enda mer hver gang 
da. Ikke sant, for man klarer jo ikke være like god på alt 
hele tiden”. 

Utfordringer ”Nei, det er jo ikke det, men det er jo ikke noe minus med 
det, men det krever jo oppfølging også. Tillit krever en 
tydelighet som vi kanskje ikke alltid er like gode på. Det 
som er problemet er når noe ikke fungerer helt, da har ikke 
lederen vært tydelig nok på forventninger. For det å styre 
handler jo mye om det, man kan jo ikke gi helt frie tøyler 
for da går det jo helt galt.  Så de må jo styres likevel, 
innenfor noen rammer, også må de ha stor frihet innenfor 
de rammene”. 

”Det er ikke alle det passer for, og du må jo ha en 
selvdisiplin for å lykkes når man ikke blir holdt i ørene og 
sett over skulderen hele tiden”. 

Risiko Se ovenfor på under utfordringer. ”Det er ikke alle det passer for, og du må jo ha en 
selvdisiplin for å lykkes når man ikke blir holdt i ørene og 
sett over skulderen hele tiden. Det er jo ikke alle som syns det 
er lett å være effektiv mellom 8 og 4 heller, altså noen blir jo 
ustrukturert, kan bli det og kan jobbe veldig mye fordi at de 
ikke helt klarer å styre tiden sin og ha overblikket og jobber 
mye i siste liten. Men det er veldig få tilfeller da, så den 
baksiden, den risikoen er veldig mye mindre enn den 
oppsiden”. à Risiko mindre enn opp siden 

Virksomhetens 
størrelse 

”Hver enkelt leder har veldig stor frihet til å gjøre de 
avgjørelsene man mener er riktig for sin avdeling og sine 
medarbeidere, og hver medarbeider har en viss grad av 
frihet i forhold til, man kan selvfølgelig ikke plukke akkurat 
hvilke oppdrag man vil eller velge å ikke ta oppdrag, men 
man har en god dialog og man prøver å finne gode 
prosjekter som passer den kompetansen”. 
 

Kategori: mellomstor virksomhet, utenom det blir det ikke 
nevnt. Dog skal det sies at det opereres på mange ulike 
småkontorer.  



Vedlegg 4: Transkribert intervju med respondent A 
 
Vi vil jo snakke med dere siden dere topper listene til Great Place to Work, der vår masteroppgave handler 
om tillitsbasert ledelse, og av det har vi våre tanker om at det er noe dere jobber mye med? 
Ja, eller vi jobber ikke spesifikt med det teoretiske begrepet tillitsbasert ledelse, som dere sikkert jobber mye 
med. Men vi jobber med å lage trygge gode ledere, for det mener vi er helt avgjørende for å ha vekst i 
selskapet. Vi jobber mye med lederutvikling generelt, som gjenspeiler seg i vår lederplattform, som bygger 
på vår visjon, strategi og verdier, der det spesielt er vekt på verdiene våre. Også har den i tillegg to bærende 
elementer i seg, og det er tydelig og ivaretagende, som er basert på forskning. Det å være ivaretagende er 
mer relasjonsorientert, mens vi også fokuserer på en lederstil som er mer resultatorientert. Vi ser det altså 
viktig å balansere disse to i lederskapet, slik at man ikke havner i en karikert grop der alt blir veldig koselig 
og søtt, for da får vi ikke gjort noen ting, men at det er veldig hyggelig. Og ikke bli en karikert utgave av seg 
selv på den tydelighetsdimensjonen kan man jo lett, for oss damer bli en bitch, så det er heller ikke noe mål. 
Det er viktig å balansere det å være en tydelig leder, som setter retning, og er tydelig på forventningsstyring, 
men som ikke brutaliserer arbeidslivet. For det er også viktig for oss å være ivaretagende i måten vi setter 
mål, der det å bry seg og vise at man vil noe med det teamet man leder kommer til syne. Så det jobber vi mye 
med. Og det er jo i bunn og grunn tillitsbasert ledelse. 
 
Ja, det er litt det vi nå har snakket om nå, som vi gjerne vil høre litt mer om. I forhold til deres visjon, 
misjon og strategi, om dere kan gi en kort innføring i den? 
Visjonen vår står på veggen ute i resepsjonen er, for å synliggjøre den for alle hver dag. Og den lyder som 
”Sammen skaper vi verdens beste markedsplass”.  Også sier vi på HR, til tross for at den ikke står offisielt på 
en vegg, at ”Sammen skaper vi Norges beste arbeidsplass”, som da blir en del av strategien vår. For hvis vi 
har en så hårete visjon om at vi skal være verdens beste markedsplass, så tenker vi at da må vi være en av 
Norges beste arbeidsplasser. 
 
Hvor føler dere at dere står i forhold til den målsetningen? 
Vi ble første gangen med i Great Place to Work i 2006, og siden det har vi hatt alt mellom første og sjette 
plass på deres kåringer. Så vi har hele tiden vært blant de ti beste, i forhold til den kåringen, der vi tre eller 
fire ganger har vi vært nummer én, to eller tre ganger har vi vært nummer to. Så i forhold til Great Place to 
Work, vil vi jo her hos oss si at vi har lykkes med visjonen vår om å være en av Norges beste arbeidsplasser. 
 
Hvordan har dere brukt Great Place to Work sine metoder? 
Vi startet jo i begynnelsen med å bruke Great Place to Work sine målinger, fordi vi først og fremst måtte ha 
en medarbeiderundersøkelse. Og det mye fordi alle virksomheter er pålagt å ha det. Også synes vi det var 
besværende med Great Place to Work, for der blir man sammenlignet med andre virksomheter. Vi har også 
en arbeidsmiljøundersøkelse som vi har skrudd sammen selv, som da også er mer spisset mot oss, så slik sett 
er den en bedre undersøkelse for vår virksomhet. For hos Great Place to Work, får ikke vi vært med å 
påvirke spørsmålene, men det som er fantastisk med den metoden er at det ikke er bare noe vi snakker om 
her internt, men det er noe man må forholde seg til eksternt også, siden vi blir benchmarket mot andre 
selskaper. Og det gjør noen med sulten vår, også blir det veldig synlig hvordan man står i forhold til andre. 
Og for vår del blir det kanskje ekstra interessant fordi det er mange selskaper i samme bransje som oss som 
er med i den undersøkelsen. Så vi sammenligner oss sånn sett med virksomheter vi synes det er interessant å 
sammenligne oss med, fordi det ofte er våre konkurrenter på arbeidsmarkedet. Men utgangspunktet er jo at 



alle virksomheter pålagt å ha en medarbeiderundersøkelse, og jeg tror vel man ikke trenger å ha det mer enn 
hvert annet hvert år, vi har arbeidsmiljøundersøkelser to ganger i året. 
 
I forhold til tillitsbasert ledelse, hvordan tenker dere på det og rekruttering? 
I forhold til tillitsbasert ledelse, det blir kanskje litt vanskelig å svare på, da vi ikke bruker det begrepet sånn 
konkret her hos oss. Men når vi rekrutterer leder er vi opptatt av at de skal kjenne seg igjen i vår 
lederplattform. Da er vi opptatt av å fortelle potensielle kandidater hva den innebærer, fordi målet og ønsket 
vårt er jo at lederne skal lede etter den. Siden den praksisen er viktig for oss, er det viktig når vi rekrutterer 
inn nye ledere at de har vært presentert for den, så får vi se hvordan de klarer å leve den ut i praksis når de 
kommer inn i selskapet. Og dette har vært en satsning for oss i hele 2015. 
 
Men når det gjelder rekruttering av ansatte også, på mer generelt basis, har vi en grundig rekruttering der 
også. Og det er en av de tingene vi får skryt for hos Great Place to Work. Og en vinkling på det spørsmålet er 
jo at vi bruker jo det at vi har et godt arbeidsmiljø, der tillitsbasert ledelse ligger til grunn på mange måter i 
forhold til hvordan vi driver og holder på her hos oss. Vi gir mye ansvar til den enkelte, og det er med på å 
skape det gode arbeidsmiljøet som vi igjen bruker veldig aktivt i rekruttering, men også i employer brandig 
for å få folk til å jobbe hos oss. Også er det jo klart at det betyr at vi er nødt til å få flinke folk inn, fordi hvis 
man skal gi ansvar til at folk kan definere oppgaver selv og mål selv, og stå i det mye alene, er vi avhengig 
av flinke folk. Og da forutsetter det en god rekrutteringsprosess, som jeg mener vi har her hos oss, hvor vi 
tester veldig mye. Bare ta meg selv. Jeg var først med i et årsengasjement, der jeg gikk gjennom mange 
tester, som nummeringstest, en engelsk test, personlighetstest osv. Så vi gjør ganske mye for å få et bilde av 
kandidatene. Men det tenker jeg kanskje er viktig for alle, uavhengig om man tenker på tillitsbasert ledelse 
eller ikke, men det er klart at det blir ekstra viktig når vi gir mye rom for den enkelte.  
 
Også er rekrutteringsprosessen ganske lang her hos oss, da det er tre til fire intervjuer, og der sidestilte også 
er med i intervjuet. Altså ikke bare leder, men også sideordnede, medarbeidere fra andre avdelinger som kan 
være interessante. Også er vi kanskje aller mest opptatt av at de skal kjenne på at de passer inn. De må 
kjenne seg igjen i verdiene våre. Og det ser vi veldig i forhold til hvis det er fire veldig gode kandidater, men 
der en kanskje er aller best karaktermessig på testene våre, men så kan det noen ganger være at vi velger 
kandidat nummer tre, fordi vi kanskje føler den kandidaten passer best inn i kulturen her hos oss. Så lenge du 
er god nok, så kommer det kulturelle sterkt hos oss. For eksempel hvis man er veldig rigid og firkantet er det 
ikke sikkert man passer inn her, og da kan det føre til at de gjør en dårligere jobb.  
 
I forhold til turnoveren, som vi ser er ganske høy generelt i dagens samfunn. Så hvordan jobber lederne 
med fastholde av ansatte hos dere? 
Vi har faktisk hatt en ganske lav turnover her hos oss veldig lenge. Men de to siste årene har den vært ganske 
høy, fordi det er mye migrasjon internt i konsernet. Vi jobber mer på tvers, men det er ikke så mange som 
har sluttet ut av konsernet, men de har byttet til en annen posisjon. Så turnoveren ser sånn sett feil ut, så vi 
burde vel egentlig brutt den ned til intern mobilitet og ekstern mobilitet, for det er det ikke så mange av.  
 
Men jeg tror ikke lederne jobber med fastholde som et eksplisitt mål, men at det går mer på hvordan de 
utøver ledelse i det daglige. Gjennom å gi tillit, og gjennom å gi den enkelte ansatte mulighet til å påvirke 
egen arbeidsdag, arbeidsoppgaver, frihet til å kunne være fleksibel for å kunne få jobb og familieliv til å 
fungere. Og det at vi vil være et innovativt selskap, ved å teste ut nye ting, og være eksperimentelle, kommer 
også denne dimensjonen med å prøve og feile, det er sånne ting som vi sier utad hvert fall er viktig hos oss, 
også jobber vi mye med det internt. Det er veldig vanskelig å få til, men det går mye på den tillitsbaserte 



ledelsen, med at du gir rom for feil. For hvis vi skal være eksperimentelle, tørre å utfordre oss selv, tørre å 
våge å prøve, nytter det ikke hvis man blir straffet med å få spraken etterpå, hvis man ikke har lykkes hundre 
prosent. Sånn sett er tillitsbasert ledelse helt avgjørende for at vi i det hele tatt skal kunne være innovative. 
Vi må kunne leve med mye feil, og at det er greit. Det er jo ordtaket som sier at ”en feil er ikke en feil før du 
har gjort den et par ganger”.  
 
Også lever vi i en bransje med stor speed. Og det er klart at hvis vi skal ha en måte å lede på der alt er 
byråkratisk, og alt skal sjekkes på nivåene over osv. så får vi ikke gjort noe. Da blir vi altfor treige, så vi er 
nødt til å passe på at alle må kunne ta ansvar selv, og gjøre ting selv, ellers blir ikke noen ting gjort.  
 
Vi har allerede vært litt inne på det allerede, men hvordan lederstil vil dere si at dere utøver her hos dere? 
Vel, vi håper vel egentlig vi praktiserer en form for blanding av lederstiler. For hvis man tenker 
situasjonsbestemt lederskaper så handler det jo litt om hvem du får inn i selskapet. Når man har en helt 
nyutdannet så må man kanskje være litt instruerende. Men det å finne en balanse kan være ganske krevende, 
men vi tror det er ganske overlappende her hos oss i forhold til hvem som trenger å bli litt ledet, kontra de 
som ikke trenger det i like stor grad. Og det er litt det som gjenspeiles i lederplattformen vår, i forhold til å 
utøve god ledelse. Man trenger det å kunne mestre og balansere. Noen ganger må man være veldig tydelig, 
og det er det ofte en del medarbeidere som savner at ledere ikke er tydelige nok. Noen ganger trenger man 
noen som skjærer igjennom og sier ”nå gjør vi det sånn”. Men det å delegere er superviktig i forhold til 
tillitsbasert ledelse. Hvis man skal sitte med mikro management kommer man ingen vei. Det å våge, det å ha 
tillit til medarbeiderne sine, og tørre å delegere er derfor viktig. Kontra det å instruere, som blir mer ”do this, 
do that”. Og vi håper vi klarer å balansere dette greit her hos oss, i forhold til at jo mer husvarm man blir 
som medarbeider, jo mer organisk kan man jobbe på egenhånd.  
 
Og det vil selvfølgelig også være veldig avhengig av de som er leder på de ulike teamene. I noen tilfeller har 
vi veldig sterke fagpersoner som også sitter i en lederrolle. Og det er klart det at kan være vanskelig for dem 
å ikke være sterkt styrende for eksempel, fordi de sitter også som fagspesialister. Mens vi i andre team har 
ledere som kanskje er mer ledere enn fageksperter, og som da vil være svakt styrende, men sterkt støttende.  
 
Nå kommer vi for så vidt vet ganske naturlig over på det neste spørsmålet, i forhold til i hvilken grad 
ledere er spesialister på sitt område? 
Det er da veldig varierende. Sånn grovt sett er vi over 140 teknologer, og der sliter vi med å motivere 
medarbeidere til å ta lederansvar, for de er der alle spesialister. Så veldig mange av de som er leder på 
teknologi, er nok i utgangspunktet spesialister i tillegg. Også blir de mindre spesialister etter hvert, hvis de 
har vært lenge i en lederrolle. Men det er generelt utfordrende å få dem til å ønske å lede, for de vil helst 
arbeide som spesialister. Og de de leder er ikke alltid like glad i å bli ledet heller, fordi de ønsker å arbeide 
mer organisk og autonomt.  
 
I hvilken grad er lederne opptatt av det beste for medarbeiderne? 
Dette er litt vanskelig å svare på for oss som sitter i HR, for jeg tror lederne hadde svart bedre på akkurat 
dette spørsmålet selv. For vi blir mer nødt til å generalisere på vegne av alle, men hvis vi gjør det så går det 
jo an å si at de er veldig ulike. Og jeg vil tro at hvis du hadde spurt medarbeiderne, så tror jeg nok mange 
ville sagt at arbeider godt med lederne sine her. Men vi er jo bare ett snitt av befolkningen for øvrig, så vi har 
jo dårlige ledere også. Så dette er jo ting vi kontinuerlig arbeider med. Men når det er sagt, blir det ofte nevnt 
hos oss at vi kanskje er hakket flinkere til å være ivaretagende enn tydelig. Så kan man jo alltids diskutere 
det, men det er ofte det som blir sagt. Ledere her er veldig forståelsesfulle, i forhold til hvis man trenger 



hjemmekontor, så kan man gjøre det. Men vi har selvfølgelig også de som bikker den andre veien, men ja, 
det er litt av hvert.  
 
Har dere mye fokus på etiske standarder?  
Hvis man tenker sånn gjennomgående i organisasjonen her, så kan vi jo si at konsernet har et stort ”code of 
conduct”-dokument som gjelder alle selskapene her. Også har vi noen egne etiske retningslinjer som gjelder 
for oss. Men det som er det store, hvis man ser på alt fra medarbeidersamtaler og, ja det er jo et hav av etiske 
ting å tenke på, hvordan ting skal gjøres, hvordan vi er mot hverandre. Men det som kanskje har vært det 
største fokuset for oss, og for konsernet er personvern. Og det går jo på å være ryddig i forhold til 
medarbeiderne, kunder og brukere, at de vet hva vi ser og ikke ser av informasjon. Så vi arbeider hele tiden 
med å være tydelig på hva vi gjør med personvern, og personverndataen.  
 
Dere har jo nevnt dere ikke bruker tillitsbasert ledelse som et begrep, men hvordan mener dere at dere 
utøver tillit i arbeidshverdagen her hos dere?  
Ja det blir jo litt som vi allerede har vært inne på, men vi er vel, hvis jeg skal bolke oss som organisasjon, så 
er det veldig mangfold her. Vi er vel kanskje hakket vassere på å være ivaretagende og delegerende, og si at 
det er å delegere. Jeg tror kanskje noen mener vi er litt for ivaretagende og delegerende her, at de blir litt 
sånn ´shit-pom-fritt, kan ikke noen bare bestemme´. Ikke sant, for det er veldig mye ansvar og autonomi her 
og rammene kan da fort forsvinne litt. 
 
Ja, så jeg tror jo det er veldig ulikt, men på teknologi så har man jo ofte morgenmøter hvor man starter med 
at man samles ved tavla og diskuterer hva som skal gjøres, og hva som er utfordringene nå. Også blir man 
enig om det, også går alle hver til sitt og gjør det de har blitt enig om at de skal gjøre. Og da er det ingen som 
henger over skulderen og sjekker at du gjør det du skal. Det er ingen som tester om det du gjør er bra nok 
sånn kontinuerlig. Vi stoler heller på at ”okei, nå ble vi enig om det, da gjør vi det sånn”.  
 
Men på produktsiden så har vi en sånn prioriteringsprosess, som vi kaller for ”prio-prosess”, og den kan vel 
for noen påvirke både salg og teknologi og de som arbeider med et produkt. Så den har jo et delegerende 
element ved seg ved at man prioriterer ting, som vil si at man prioriterer vekk andre ting. Og for noen 
utviklere så kan, ja som da liker å leve veldig organisk, så kan nok det føles veldig instruerende. ”Nå skal vi 
jobbe med dette problemet, nå skal vi løse dette problemet”. Og et problem er jo ofte ganske stort og har 
forgreninger mange veier, men når du først har blitt satt til å løse dette problemet som det har blitt delegert ut 
alle veier, så er det jo ingen som står over deg ”løste du det riktig?”.  Men utfordringen ligger jo i at hvis 
man løser det feil da, ikke sant at det ikke kommer en leder som sier ”nei nå kan ikke du arbeide her lenger, 
for det var helt feil”, men der er vi ikke. Vi har ganske stor takhøyde, som er en av verdiene våre, for at det 
kan gjøres feil da.  
 
Har dere noen tanker om hvordan tillitsbasert ledelse har fremmet organisatorisk suksess? 
Jeg vil si at kanskje det som er kjennetegnet for den kulturen vi har hos oss, men også for lederkulturen vår, 
er vel at vi oppleves som ganske folkelige. Det er langt flere, heldigvis, av de som kommer inn i selskapet 
som trives og føler at de kommer til noe de forventet. De kommer til det de trodde de kom til å få. Sånn at 
det har vært en suksess her hos oss. Jeg tror vi er flink til å ikke overselge oss som selskap inn mot 
kandidater. Og derfor tror vi lander ofte rett, og kandidatene føler at de får det de ble presentert for, og det er 
en ganske sånn nedpå, folkelig kultur. Vi er hvert fall ikke slik som KPMG og disse store konsulenthusene, 
altså bare for å sette oss i et sånt selskapskulturbilde.  
 



Ja, også tror jeg det at nettopp vi har det, at vi har vært nødt til for å få levert, og gitt de ressursene man har 
hatt, så blir man nødt til å stole på folk ikke sant. Uten det hadde vi ikke klart å levere de tjenestene og de 
produktene vi har levert, som igjen har vært grobunnen for suksess. Så jeg tror vi i X hadde vært et helt annet 
selskap, vi hadde ikke hatt samme omdømme, merkevare, hvis det ikke hadde vært for at det hadde vært tro 
på at folk kan og vil da.  
 
Ja, og mye av den gründerånden som var når vi startet i 2000, eller ja det er jo en veldig, ja vi lever visjonen 
sammen. Vi har hele tiden vært opptatt av den verdien, om at sammen skaper vi. At det er summen av 
delene, og vi er ikke sterkere enn det svakeste ledd osv. Og det er jo en sånn ånd som er veldig grei å ha når 
du er gründer, og vi ikke er så mange. Men jeg tror noe av suksessen er at vi har klart å holde litt på den selv 
om vi nå er 420 medarbeidere. Så er det den sammen, vi har mye sånn fellesmøter, fellesarrangementer. Vi 
er opptatt av å leve visjonen i praksis. Så det har vi tatt med oss, vi har tatt med oss noe av det gründer-
aktige, vi har klart å videreforedle det inn i en litt mer stor og moden organisasjon. Og det preger godt mener 
jeg.  
 
Hvilke negative aspekter ser dere ved tillit og tillitsbasert ledelse? 
Nei, altså nå hadde jeg for eksempel en sluttsamtale med en medarbeider som begynner et annet sted i 
konsernet, men da som slutter her hos oss. Og for han, han var veldig tydelige på jeg er en person som 
trenger tydelige rammer, jeg trenger en og en oppgave som jeg må få gjøre ferdig og da kan det ikke komme 
sånne innskudd med problemer inni der som skal løses samtidig. Jeg føler vi her hos oss er veldig organisk 
og bevegelig, ikke sant det er litt sånn ”i dag er det litt det, i morgen er det litt av noe annet”. Det snur seg 
fort rundt og er ja, han sa hvert fall at det passet ikke han, og det er jo for han negativt at vi har vært for 
bevegelig hav. Så det kan jo være nedsiden for noen da.  
 
Ja, og en annen risiko er jo hvis du ikke får inn folk som egentlig skjønner oppgaven, eller som ikke er 
selvstendig, ikke sant, som ikke har den indre driven og sulten selv til å levere og skape og få til ting. Så er 
det en risiko igjen at de levere feil produkter eller gjør feil, og det er jo da negativ at vi ikke får noe igjen for 
de ressursene da, fordi de ikke evner å produsere. Og ofte igjen da, ser vi at de ikke trives så godt, de blir feil 
for dem.  
 
Alle kan jo ikke passe inn overalt, og derfor er det veldig viktig å ha veldig gode og grundige 
rekrutteringsprosesser, og at man ikke overselger. Altså når jeg (HR Direktør) skulle ansette Strategisk 
kompetanseutvikler så var jeg veldig nøye på det. Altså hun var jo en sånn person som er en million ganger 
flinkere enn meg på alle mulig områder, så nå vil jeg bare vite at hun vil være her. Jeg kan ikke drive å 
overselge stillingen ved å selge inn alt fra det veldig strukturerte, til det vi er veldig ustrukturerte på. Men jeg 
tror ikke jeg oversolgte noe, så når hun begynte hos oss, så var det sånn ”åja, det er jo faktisk sånn som du sa 
det var”. Og da er det jo også mye større sjanse for at hun trives ikke sant, for da har hun jo faktisk sagt ja til 
noe som er reelt. Så jeg tror det å ha gode, hva er det han People Operation Vice President i Google sier i den 
boken, han sier jo det til dette med Work Rule, så sier han jo egentlig at hvis HR avdelingen har dårlig råd, 
ikke råd til å ansette så mange, egentlig ikke råd til å nesten drive med noe som helst, så sier han ”the single 
most important thing you do, is to hire the right people”. For da får man gjort ganske mye.  
 
Så tenker vi at vi skulle snakke litt om motivasjon. Hvordan arbeider dere for at de ansatte skal ha en 
opplevelse av at de gjør noe meningsfullt? 
Det tror jeg går mye på autonomien. Vi har ikke snakket så mye om leder mot mål og slikt enda, men vi har 
jo si et slags metodeverktøy eller arbeidsmetodikk som går på at lederoppgaven er i stor grad å lede mot mål 



og sette mål, så får de ansatte selv lov å velge hvordan de ønsker å løse, altså hvordan de kommer seg til 
målet. Og det er klart at det for mange, gitt at de ikke må ha tydelige, definerte oppgaver, er jo med på å 
skape motivasjon. Ikke sant, for da kan du påvirke resultatet, du kan påvirke din egen arbeidshverdag, altså 
du har en del autonomi, som gjør at du forhåpentligvis finner motivasjon. Også har vi veldig ulike 
ansattgrupper, så vi har selgerne som, litt sånn flåsete sagt, selvfølgelig er litt mer ytre motiverte gjennom 
bonusordninger og budsjetter som skal nås, også har vi teknologene som er det andre ytterpunktet som 
nettopp er veldig opptatt av det å bruke sitt eget hode til å finne de beste løsningene selv. Og det tror jeg man 
prøver å tilpasse i måten man driver lederskap på i de ulike avdelingene.  
 
Jeg tror det er ganske forskjellige måter å lede, altså i all den tid man skal lede, tenker jeg at teknologi er 
ytterkanten av å ikke instruere. Mens på salg er det nok mer instruerende, ikke for alle, men mange mål som 
må nås i forhold til profitt. Litt mer sånn ”vinn eller forsvinn”. Så vi har veldig forskjellige yrkesgrupper som 
trigges av helt forskjellige ting, og det krever jo litt ulik type ledelse. Men i grunnen så ligger jo tillit til at 
medarbeiderne, du må tro at folk har lyst til å gjøre en god jobb. Hvis ikke så sliter du litt som leder, hvis du 
tror at folkene dine ikke vil gjøre en god jobb, da vil de mest sannsynlig ikke gjøre en god jobb heller.  
 
I forhold til anerkjennelse og det å sette pris på medarbeiderne, hvis dem har gjort en ekstra innsats eller 
prestert godt, hvordan viser dere det? 
Vi har ganske mange arenaer på det området. Vi har noen månedlige X Awards, altså månedens 
produktutvikler, månedens samarbeidsteam, månedens læringspris og månedens challenger som er et 
salgskonsept. Og da er det de ansatte, eller hele organisasjonen som stemmer på de juryen har nominert for 
den måneden. Ja, så det har vi, også har vi en årlig julebord, som vi arrangerer som en slags Oscar utdeling, 
der vi har ganske store pengepremier, med opp til 50 000 i premie. Og det er da for de samme kategoriene 
som i X Awards, pluss noen tilleggs-kategorier. Så der får man jo heder og ære, som viser anerkjennelse av 
gode prestasjoner. Ja det er vel det vi har som er helt konkret satt i system. 
 
Ja det er det som er satt i system, også er det noe som ligger mer i kulturen, ikke sant at ting står sterk i de 
ulike avdelingene, som kommer frem på avdelingsmøtene for eksempel. Da blir man ofte tatt frem, hvem har 
solgt masse, også blir dette satt pris på i de ulike avdelingene. Det viser til hvem som har prestert, og det er 
litt ray-ray stemning for den enkelte, og det er jo moro. Og hvis man ser mer på teknologisiden hvor det er 
mer viktig med dette mer peer recognition, at den sideordnende gir deg feedback. Og der har vi jo alle mulig 
slags kommunikasjonsverktøyer med Slack og Yammer, hvor man kan kommunisere hvor man fritt kan 
skryte litt av hverandre og komme med tilbakemeldinger.  
 
Ellers har vi intranettet vårt, hvor det er en ratingmulighet, vi har et kundesenter, som har egne priser. Så hva 
skal jeg si, det er både systematisert og strukturert, og så er ledere flinke til sånne småting, som å kjøpe en 
liten påskjønnelse. Og det er de fleste veldig flinke på, og det er også noe vi oppfordrer fra HR at lederne 
skal gjøre, at det koster ikke så mye å kjøpe en vinflaske eller blomst eller sjokolade eller noe, når man føler 
at noen trenger det eller har gjort en god jobb. Og det er vi jevnt over, vi er ganske rause synes jeg, der er vi 
ganske gode.  
 
Hvordan arbeider dere her med å inkludere medarbeiderne i beslutninger som blir tatt? 
Vi har noen strukturerte møter som omfatter det området, da vi hver måned har allmøte hvor ledergruppen 
har en ledergruppe review. De forteller litt om tilstanden fra sine områder, så der blir det jo delt mye viktig 
informasjon, både finansielt og endringer som skal skje og alt. Også deler resten av organisasjonen 
forskjellige case med hverandre. Så hver fjerde til sjette uke så har vi et sånt X allmøte, så det er den 



strukturerte delen av det, også har de fleste avdelinger avdelingsmøter, også har vi en-til-en, i tillegg til den 
strukturerte delen med medarbeidersamtaler to ganger i året, så det er vel den daglige oppfølgingen en-til-en 
som det deles mye. Også har vi intranett og mange steder, men jeg tror generelt sett, og det sier Great Place 
to Work i sine tilbakemeldinger også, at man som virksomhet tror man deler mye, men så blir det aldri nok. 
En medarbeider vil alltid si, tror jeg, at han ville kunne fått eller ønsket enda mer informasjon. Eller bare rett 
og slett visst det enda tidligere.  
 
Ja, for vi er jo alt annet enn statlig. Vi sender ikke alt ut på høring og sånn, så det vil jo være ganger hvor det 
glipper tenker jeg da. Særlig nå de siste årene, hvor vi har blitt knyttet mer opp mot morselskapet vårt, og det 
har blitt en større grad av sentralisering, og da blir det flere ting som kanskje ikke kommer helt ned som det 
har gjort tidligere. Og det tror jeg også er et resultat av at vi har vokst ganske mye, for når man er under 100 
stykker, så er det veldig lett å involvere alle delene og sparre med de, men når man er over 400, som vi er nå, 
så blir det en helt annen utfordring knyttet til det da. Men jeg opplever jo sånn stort sett at det er en del ting 
som blir sendt ut og bedt om kommentarer på, før man befatter beslutninger. Altså ting som går inn til 
ledergruppen blir sendt inn til ledergruppen under osv. Men det er selvfølgelig glipp, så her tror jeg vi har 
mye å jobbe med, som vi kan bli enda flinkere til.  
 
Ja, vi kan bli enda flinkere, men så er det også den motsatte effekten også, at hvis du sender ut for mye, kan 
det fort bli en information overload, der det blir for mye mails og for mye som kommuniseres. Slik vil det 
lett glippe for medarbeiderne også, sånn ”oi, jeg glemte å se på den”. Så selv om du har fått informasjon, er 
det ikke alltid du klarer å konsumere all informasjonen heller da. Og da tror jeg det kanskje er viktig at vi blir 
enda viktigere på de fysiske møtene hvor vi snakker, for det som ligger på intranettet og det som kommer på 
mail, det blir for mye av det.  
 
Hvordan kontrolleres arbeidet som medarbeiderne gjør?  
Vi har jo medarbeidersamtalen og oppfølging på mål der, som blir satt hvert halvår. Så den ligger jo der fast. 
Man lager mål, ellers så blir det jo den daglige oppfølging som er det man egentlig måler. Altså den offisielle 
delen får vi jo en score på ikke sant, hva har du levert i forhold til de oppgavene, som da medarbeiderne må 
forholde seg til. Men det er jo den daglige oppfølgingen som man hele tiden kan se om man er på vei mot 
riktig mål, og da blir det jo å følge opp i forhold til forretningsplanen, der man har ambisjoner som skal 
følges opp. Og det er jo en del av dette målstyringsprogrammet også, at vi i alle avdelinger og enheter er 
pålagt å ha en forretningsplan med ambisjoner som gjør at man vet hvilken retning man skal bevege seg i. 
Noen har alle sine kopier skrevet opp på en tavle, noen har det på fellesområdet, eller på pcen, også blir det å 
følge opp i det daglige. Disse målene er i tillegg knyttet opp mot et systemverktøy hvor vi har 
medarbeidersamtaler, som synliggjøre målene i en mye større grad.  
 
Hvis det gjøres feil da, blir det rapportert?  
Vi prøver og feiler hele tiden, som vi snakket om i stad, så det er det mye rom for hos oss. Så det er veldig 
lite rapporteringer hos oss, når det skjer feil. Men selvfølgelig, hvis det er mislighold blir det rapportert. Men 
at vi gjør feil i det daglige, det hadde ikke fungert hos oss å skulle rapportere det. Vi tror mer på at vi klarer å 
utøve en oppfølging, der leder selvfølgelig for å si fra hvis han ser en feil. Men det er i bunn og grunn 
medarbeider som har ansvar for å løse oppgaven. Så det er ikke noe strukturert rapport, gapestokk her hos 
oss.  
 
Også kommunikasjon, som dere har snakket en del om allerede, men hvordan vil dere beskrive 
kommunikasjonsklimaet i organisasjonen? 



Vi snakket jo litt om disse formelle arenaene vi har hos oss. Det som kanskje blir utfordringen hos oss er at 
vi kanskje har altfor mange arenaer, som vi nevnte Yammer, og intranett osv. Vi har jo både fysiske arenaer, 
som jeg kanskje vil si er den viktigste, men vi har fellesfrokoster ca. hver sjette uke som er allmøter. Og det 
er her ledergruppen har sine reviewer, som blir en liten del av det programmet der, hvor de presenterer 
highlights av hva som har skjedd i de ulike avdelingene. Og her kommer alt som er viktig å informere bredt, 
kommer opp på denne fellesfrokosten. Men ved siden av dette så er det jo et mylder av informasjon og måter 
å kommunisere det på hos oss.  
 
Ja, sånn som teknologi, har en egen teknologi-dag, salg har egen kick-off, produkt har tre eller fire 
produktdager, alle har avdelingsmøter. Ja det er mye. Veldig mange på salg og kunde har morgenmøter som 
de kaller for tavlemøter, og det er jo informasjon det også. Også har vi vel en fire samlinger i året hvor vi 
arbeider med lederutvikling, samt faste ledermøter en gang i uken. Også har vi noen reviews der man kan stå 
foran de andre, hvor man får tre minutter på å fortelle enten om dette er målet, dette har vi gjort siden sist, 
dette gikk dårlig, dette gikk bra, osv. Jeg vet ikke hvordan det er i andre teknologiselskaper, men det er jo 
først og fremst ganske unikt da, tenker jeg, å kunne dele det man har lært, men også det å få trene seg på 
presentasjonsteknikk, det å stå foran et stort publikum.  
 
Også tenkte jeg at jeg hadde lyst til å si dette, i forhold til dere spurte tidligere om dette med feil og det å 
logge feil, og det gjør vi, men vi gjør det på en annen måte. Vi har en ”feil-tastisk pris”, ved at du deler på 
det at du har gjort noe feil. Det at du går opp på disse reviewene ikke sant, på disse produkt review, hvor folk 
kan fortelle hva de driver med, der og også på X frokostene, så oppfordrer administrerende direktør selskapet 
til å dele av de feilene dere har gjort, for det ligger så mye læring i det. Så en av de prisene vi har, som man 
kan vinne, eller det er den læringsprisen. Det er egentlig bare et bedre ord på dette med feil-tastisk prisen å 
heller kalle den læreprisen. Så vi logger på en måte feil, men på en annen måte, for å lære av det istedenfor.  
 
Hvis det er noen negativ informasjon som må deles i selskapet, hvordan deles det da? 
Veldig mye allmøter, også forgreiner det seg derfra. Men igjen så er vi opptatt av å informere de det treffer 
mest da, at det er de som skal få vite det først. For eksempel omorganiseringer, nedbemanninger om det 
skulle være aktuelt, endringer i sammensetningen av ledergrupper og sånn, så har vi en policy på at de skal 
informeres først. Så hvis det er vår enhet som berøres, så får vi vite det først, og så får en større enhet vite 
det, og så er det alle.  
 
Vi har jo allerede snakket en del om rekruttering, men vi har likevel et par spørsmål vi lurer på der. For 
det var som du sa at det kan være dere velger den tredje beste kandidaten hvis han var en bedre match … 
Hvis den personen passer inn, det er en ”you need to fit in”. Så det er like mye vekt på at de skal passe inn 
hos oss som at de skal kunne prestere godt i stillingen. Men det skal godt gjøres, og det er vanskelig å få til å 
fungere slik, for det er jo ofte slik at det er flere gode kandidater til en stilling, men en er kanskje aller best. 
Men vi er opptatt av at de vi ansetter her hos oss, de skal passe inn hos oss. 
 
Hvordan er utdannelsesnivået på de ansatte i X? 
På teknologene er det veldig mange av de som jobber der som kommer fra NTNU og har hvert fall i 
minimum en femåring grad. Det er noen ingeniører med en treåring bachelor. Men jevnt over på teknologi så 
har alle en høyere utdanning, veldig mange master rett og slett. På salg er det mer forskjellig, litt mer ymse, 
der noen har lang bransjeerfaring og ikke så mye formell utdannelse, mens andre har en økonomisk merknad 
til utdanning i bunnen. Og ellers på alle funksjonene så er det stort sett masternivå på de fleste, hvert fall 
bachelor. Men verden har jo blitt litt sånn, bare se på dere selv, at de fleste har en master å vise til.  



 
Ut fra det vi har snakket om nå, er det noe dere har lyst til å poengtere om tillit eller utdype i noen grad? 
Eller om Great Place to Work? 
Dere må gjerne ta med dere denne (Culture Audit), for den er selvangivelsen vår. Dette er jo en del av Great 
Place to Work, der målingene er en ting, men det andre er jo kulturanalysen. Så dette er vår kulturanalyse. 
Også kan dere få lederplattformen vår, når vi går ut herfra, for å titte litt mer på den.  
 
Men nei, jeg vet ikke hvis jeg skulle avslutte med noe så må jeg jo si at det er masse rart i X, det er mye vi er 
dårlig på, men det er enda flere ting vi er gode på. Alt i alt vil jeg si at det er et veldig morsomt sted å jobbe. 
Og det tror jeg alle 420 er enig i, i en eller annen grad. Det skjer mye her, så det er absolutt ikke et selskap 
som har gått av med pensjon.  
 
Også tror jeg de aller fleste opplever at de har et stort rom til å kunne ta tak, og da få til ting og sette i gang 
ting. Og det er jo også ganske unikt. Og nettopp det at det er lite corporate og veldig uformelt og veldig lite 
hierarkisk, en flat struktur og at vi er veldig ”halla” på tvers liksom. For det svinger det altså.  
 
Det gjør jo det. Og det er jo også en sånn ting, apropos når det gjelder å selge jobbe slik den faktisk er, så var 
det viktig for meg når jeg (HR Direktør) skulle ansette Strategisk kompetanseutvikler, som jeg opplevede 
som veldig ordentlig og sånn, og det synes jeg var morsomt. Men da sa hun etter hun hadde vært her noen 
dager, at det var så deilig at det var akkurat sånn som du sier at det er. For det hadde jo vært litt rart om jeg 
hadde sagt at det er litt sånn chill atmosfære og litt nedpå, også hadde alle kommet i svart dress og skjorte, 
og veldig anstrengt. Så nei jeg tror det er den der gründerånden som er litt av den suksessen, så får vi se hvor 
lenge vi klarer å holde på den. Den litt sånn uformelle, lekende takhøyde, den greia, at vi har klart å holde på 
den, det tror jeg er en større suksessfaktor enn vi av og til er klar over.  
 
Jeg kom på en ting til nå også, som jeg synes var flott sagt når jeg ble ansatt her. For da var jeg veldig opptatt 
av å fortelle at jeg er småbarnsmor med tre barn, og jeg vil gjerne jobbe, men jeg kan ikke jobbe meg i hjel, 
og jeg har andre ting i livet som er viktig også. Og sånn er det, men da fikk jeg tydelig beskjed og rett på 
med en gang at her ansetter vi hele mennesker. Og det synes jeg er på en måte, det stemmer på en måte. Det 
er det vi gjør, vi ansetter hele mennesker, og ikke bare en som skal utføre en oppgave. Og det gjør også at det 
er rom for å være seg selv på jobben. Og det tror jeg er veldig viktig.  
 
Det er ikke så mange her som heller holder styr på tid. Jeg mener helt på grunnleggende nivå, at hvis du har 
masse barn og stress og ikke får farget etterveksten din fordi det er på det nivået, så ta deg en dag fri, så gjør 
du det. For det er ikke det det kommer an på, vi styrer deg ikke på tid, det er heller det at du har disse tingene 
du skal levere på, og om du da sitter i en robåt på Madagaskar å gjør det, fine, bare du gjør det du skal gjøre 
innen den tiden som er satt, bare man leverer rett og slett. Og det er litt den tanken som er hos oss også, for 
det er da man selv ønsker å gjøre noe. 
 

 

 

 



Vedlegg 5: Transkribert intervju med respondent B 
 
Vi skriver en masteroppgave om tillitsbasert ledelse og har kontaktet dere fordi dere er på topplisten til 
Great Place to Work. Så hvis dere kan begynne med å gi en kort innføring i deres visjon, misjon og 
strategi?  
Ja, vi har en visjon som heter at vi skal skape de beste kundeopplevelsene, og den visjonen har vi stått fast 
ved siden 2012, og den er en lett oversatt visjon fra den vi hadde globalt som går på å skape en excellent 
client experience. Men på norsk; skape de beste kundeopplevelsene. Vi har ikke en uttalt misjon egentlig, 
men vi har verdier som også har stått fast over flere år, som heter at vi skal være nær, åpen og modig i alt vi 
gjør, internt og eksternt. Også har vi en strategi som er ny for perioden 2015-2020, som ble lansert nå i 
januar, og den strategien består av såkalt ti strategiske ambisjoner. Det gir nok ikke så mye mening å 
begynne å liste opp alle disse dimensjonene, men vi kan gjerne sende dem på mail, om dere ønsker å se mer 
på de. Men to av de ambisjonene går direkte på dette med visjonen vår, altså der den ene er å gi de beste 
kundeopplevelsene gjennom god kvalitet og relevans, også er det den strategiske ambisjonen som går direkte 
på dette med Great Place to Work, der vi hevder at X skal være et flott sted å arbeide, for engasjerte, 
motiverte og kompetente medarbeidere og partnere.  
 
Hvor føler dere at dere står i forhold til den målsetningen?  
I og med at dette er så nytt da, så er jo disse strategiske ambisjonene noe vi skal arbeide frem mot 2020, så 
nå er de på en måte sendt ut, og så er det opp til alle kontorer og regioner og partnere og medarbeidere ned 
på individnivå og liksom fylle det med noe mening, og noen konkrete tiltak. Og det skal liksom reflekteres i 
lokale strategier og ned på den enkeltes personutviklingsplan også. Hva betyr dette for meg. Hva er det i 
strategien som er relevant for avdelingen her, og for meg som medarbeider.  
 
Akkurat på dette med hvor vi vet hvor vi står, spesialt på den ambisjonen om det flotte arbeidet, det er jo den 
oppsummerende påstanden i Great Place to Work sitt spørsmålsbatteri. Der fikk vi resultatene nå, der vi har 
benyttet oss av Great Place to Work i fire år, det er fjerde året vi får resultater, og da kan vi på mange måter 
på sett og vis se det mest konkrete tallet som blir målbart og sammenlignbart på hvor flott sted vi egentlig er. 
Og nå i den november og desember undersøkelsen har vi hatt 88% svar, der over 1000 medarbeidere har 
svart, og på den oppsummerende påstanden så har vi 86%. Så det sier oss jo noe om at ja i dag er vi i det 
store og hele bilde et flott sted å arbeide. Også kan vi alltid bli bedre, også blir det selvfølgelig å løfte det, og 
det kom noen variasjoner internt og på lokalt og regionalt nivå, men jevnt over er det gode resultater. Det her 
er en sånn ting vi jobber med fordi det er så viktig, ikke fordi vi ikke leverer på det per i dag.  
 
Det er litt over på neste spørsmål egentlig, men hvordan mener dere at dere kan bruke Great Place to 
Work for å komme dit dere vil?  
Vi bruker Great Place to Work aktivt vil jeg si, der en ting er resultatene, som kommer en gang i året. Også 
er det dette med nysgjerrighet, der det er gøy å gjøre det bra, også ser man litt på der man har gjort det litt 
dårligere enn i fjor, eller bedre enn i fjor og sånn. Men det viktigste for oss er vel egentlig det som skjer etter 
at resultatene har kommet, og frem til neste måling igjen. Det å identifisere tiltak på nasjonalt nivå, hva er 
det vi ser ut fra resultatene hva vi bør fokusere på liksom for alle, og at vi ser nede på lokale, nede på 
kontornivå, avdelingsnivå er det vi her hos oss bør prioritere da.  
 
Så da er det langt ned på gruppenivå, så det er noe alle kan se på. Presentere resultatene og ikke minst 
arbeide med de i en slags workshop etterpå. Hvor det man kommer frem til har en viktighet for oss, men 
også det engasjementet som kommer inn i den type arbeidet. At alle har en lik stemme inn, for eksempel om 



når det skal bestemmes tiltak. Det skal ikke være noe ledergruppen sitter å gjør alene, tvert i mot så er det 
faktisk mange ledere som trekker seg litt ut av det arbeidet. Fordi det ikke skal være dem det kommer fra. 
Også er det litt det fokuset hele året om at det ikke må bli noe stønt i gjennomgangen rett før kåringen skjer, 
også legger vi det i skuffen til neste år. Men at det er perioden fra det er presentert til neste kåring er da det 
skal skje. Og det å klare å opprettholde fokus på det, ta det opp i avdelingsmøter og noen av oss er flinke på 
å ta det opp i utviklingssamtaler og slikt, fordi det går på individet. Men der er det også et stort potensiale for 
forbedring, ikke minst liksom det som er lengst vekke fra oss, men der vi er minst tett på.  
 
Så har vi sett gjennom resultatene at vi har noen eksempler på fokusområder som kommunikasjon og 
informasjon, som vi har hatt som nasjonale prioriteringer de siste årene. Det vi ser er at vi har et potensiale, 
ikke det at vi er dårlige, men vi har noe å gå på der. Så det er kommunikasjon/informasjon, også har vi det 
med å anerkjenne og gi tilbakemeldinger som vi har et beinhardt fokus på, og der har vi klart å løfte oss. Og 
det som er kult er jo at det er anerkjennelse og tilbakemeldinger, kommunikasjon og informasjon, og det 
tredje er lytte. De og tre fokusområdene har vi hatt de siste tre årene, og vi har løftet oss. Veldig på de 
områdene, og det er kult da. Også har vi fått til noe på det føler vi, om at nytter litt da.  
 
Har dere noen tanker om hva dere ikke kan bruke Great Place to Work til? 
Ja, vel det er vel ganske mye det også. Jeg tror mye av det å ha et sånt metodeverk som ikke er utviklet av 
oss, men også de som er utviklet av oss også helt sikkert, er at man må være veldig klar på hva det sier og 
hva det ikke sier. Så vi er veldig forsiktig med å bruke det som et lederevalueringsverktøy. Det snakker om 
ledelse som helhet, og kan si noe om den totale ledelsen i X, men det som evaluering bruker vi det på ingen 
måte som. Samtidig gir det oss en pekepinn om lederskapet i X som vi har puttet inn i lederskapsprogrammer 
som vi har, det er også en måte vi bruker det på. På påstandene som treffer de tingene vi har fra vår side, men 
også fra andre grupper i X trekker frem det de ser som verdifullt for å få gjennomslag. Trekker frem at dette 
er noe vi burde bli bedre på.  
 
Ja det gir elementer, eller vi trekker da noen konklusjoner ut av Great Place to Work inn som temaer inn i 
lederstilen. Og det som allerede har blitt litt trukket frem er, som vi ikke føler vi kan bruke Great Place to 
Work til sånn blindt, er jo holdt jeg på å si, vurderinger rundt viktighet.  
 
Ja når vi får en sånn, Great Place to Work gir oss jo en score, som sier noe om i hvilken grad man sier seg 
enig i påstanden, men det gir oss ingen informasjon om den påstanden i seg selv er viktig for medarbeideren. 
For eksempel, en påstand som alltid scorer lavt hos oss, veldig lavt, naturlig nok, er den om at jeg føler jeg 
får min andel av selskapets overskudd. Det er ikke så mange som får det hos oss. Vi har noen partnere, men 
de får ikke direkte av overskuddet. Men det er heller ikke sånn, hvis man slavisk skal sagt at vi satser alt på 
påstander som scorer under 50% eller at vi fokuserer på de ti laveste, så ville jo typisk dette blitt et 
fokusområde. Og det er jo ikke riktig å si at det er der skoen trykker hos oss. Så det her vi i workshopene 
etterpå jobber mye med to aspekter, både det med å ikke feilaktig fokusere på det som ikke er viktig, dette 
gir ikke utslag for at folk blir mer happy på jobb. Vi velger å fokusere på dette, selv om det kanskje er ting vi 
scorer lavere på. Men også på den andre enden, at man ikke må glemme de tingene som scorer godt. Det er 
typisk at man har noen ting der man scorer veldig godt på, også slutter man å gjøre det som er bra, og som 
har fått opp denne scoren. Så det å ikke slutte å gjøre de tingene som fungerer. Så den viktighetsdimensjonen 
sammen med, vi har lagd en matrise på det, der vi har scoren i seg selv, høy eller lav, også er det viktighet 
høy eller lav. Så det blir en sånn firkantet matrise, som gir oss litt mer informasjon om hvor vi i X er, og hva 
som er viktig for oss.  
 



Tillitsbasert ledelse, er det et begrep dere bruker her hos dere?   
Nei, det er det ikke. Det tror jeg blir for vanskelig rett og slett. Det er ganske sånn, disse som vi jobber med, 
det er revisorer og konsulenter, advokater og regnskapsførere, så vi må bruke veldig enkle ord når det 
kommer til alt rundt HR ledelse. Så hvis vi skal begynne å snakke om tillitsbasert ledelse, så tror jeg sikkert 
vi kunne forklart det enkelt, for så vanskelig er det ikke, men vi føler at det egentlig ikke har vært så veldig 
relevant heller. Men vi bruker det jo, og forklarer det jo i forbindelse med Great Place to Work, og 
resultatene der, og metodikken og sånn. Sånn at det er jo sagt, og selv om vi ikke bruker det som et begrep 
her hos oss, så blir det praktisert tillit i lederskap her hos oss.  
 
Hvordan ser dere på dette med tillit når dere rekrutterer? 
Vi har jo en kompetansemodell som består av seks kompetanseområder, hvor av hver av de på hver sin måte 
er viktige. I forhold til at det er disse seks kompetanseområdene vi mener at representerer krav, 
forventninger, men også tilbud og muligheter i forhold til å gjøre suksess i X da. Og disse seks 
kompetanseområdene handler om kundedimensjon, det går på personlighet, noe som går på ledelse, også er 
det et om organisasjons- og strategiforståelse, også er det faglig selvfølgelig, også er det system internt, 
systemer og sånt. Og de, et av de seks kompetanseområdene er jo da ledelse, og den danner også, 
kompetansemodellen danner også utgangspunkt for intervjuskjemaene våre. Så har vi da beskrevet hva vi 
mener er godt lederskap i X, som ikke er noe vi selvfølgelig har funnet på, men hentet fra teori her og der, og 
litt fra Great Place to Work. Så det er jo med, som en vurderingskriteria i et intervju også. Men vi ansetter 
absolutt flest nyutdannede, og da er det kanskje litt sånn begrenset relevant å snakke om ledererfaring når 
man kommer rett fra skolen, selv om man kanskje har vært leder i et utvalg eller noe sånt da. Så det er mer at 
vi tenker at man får inn en medarbeider med et potensiale da. Så det blir litt vår oppgave å forvalte riktig, og 
utvikle og stimulere godt.  
 
Hvordan jobber dere med fastholdelse av ansatte? 
Det er på mange nivåer. Det er vel alle de klassiske tingene, rettferdig lønn, trivsel, det at vi skal være noe 
annet enn alle andre både i form av de sponsoravtalene vi har, og den kulturen vi skal være, og det kan vi 
sikkert ramse opp i fleng. Det som skiller oss mest er vel hvis man ser opp mot disse konkurrentene våre, der 
vi i kraft av hvordan selskapet drives, men også det med nasjonal forankring har noen fordeler som vi 
utnytter, med at vi kan gjennomføre ting i mye større grad slik vi ser det best for oss i Norge, for X her vi er. 
Og ikke minst det at vi har en helt annen strategi når det gjelder hvordan vi skal være spredt i landet. Mens 
konkurrentene våre samler flere og flere inn her i Oslo, så får vi flere og flere småkontorer. Og det er jo 
selvfølgelig med utgangspunkt i tilhørighet, steder der hvor vi kan være tett på kunden, men ikke minst også 
for de ansatte, som da kan vi ansette ikke bare de som vil bo i Oslo, men de som vil til Bergen, eller andre 
steder. Vi har nærmere 70 kontorer på landsbasis, og der er det naturlig at mange av dem er relativt små, og 
med en annen sammensetning enn man ville hatt her inne, for her er det kanskje i større grad folk i 20-30 
årene som arbeider før de flytter hjem. Så vi får mye kompetanse og tyngde på den måten. Og det hjelper at 
vi tiltrekker og hjelper det at folk kan bli værende også, for det at hvis du da vil flytte hjem så er det kanskje 
et X kontor der også, så du slipper å slutte hos oss for å få tilpasset det hverdagslivet.  
 
Men jeg tror også i tillegg at vi, i tillegg til det du sier, er jo at vi jobber målrettet og strukturert i forhold til 
at vi vet jo hva det er som gjør at medarbeiderne trives og er engasjerte, er mindre syke og har lavere 
turnoverintensjon og sånne ting, og det handler jo veldig mye om dette med rettferdighet og i prosesser og ja. 
Men veldig mye om gode ledere, så vi trykker det inn der hvor det er mulig. Det som er utfordringen vår er 
jo selvfølgelig at vi fra HR avdelingen utvikler og lager sammen med klientene våre, sånn og sånn, 
prosesser, skjemaer, retningslinjer og aktiviteter rundt medarbeiderutvikling og sikrer trivsel og indre 



motivasjon og sånne ting. Men vi har ikke noen garanti for at det da, med 70 kontorer, faktisk praktiseres der 
ute. Så men vi prøver, og vi vet jo veldig mye om hva det er som gjør at folk ønsker å bli. Og gjør sjeldnere 
med en tanke om å slutte. Også er det motsatt, enkelte som vi tenker ikke skal være her. Det er jo ikke sånn 
at man ønsker å beholde alle, man skal jo ha litt turnover.  
 
I forhold til lederstil, hvordan lederstil vil dere si at dere praktiserer mest her?  
Mest brukt eller ønsket at ble praktisert? Neida, hvis vi skal se på det som praktiseres, så er det definitivt 
store forskjeller, både med tanke på tjenesteområde vil jeg tro, og hvor i landet man sitter. Og med det at det 
ikke finnes en egen type i Trondheim og en egen type i Bergen, men størrelsen på kontoret har litt å si, og det 
med hvor mange man er leder for.  
 
Vi snakker mye om lederutvikling og intro til nye ledere og sånne ting. Så transformasjonsledelse, at man 
skal være og utnytte, at det er det som er litt sånn gjenganger. Man kan snakke om coachende lederstil, så det 
er mange former, men det er som allerede sagt, det praktiseres svært forskjellig. Det vi ønsker er at man skal, 
det er ikke en sånn one-size-fits-all. Enkelte medarbeidere motiveres av å få lov å drive og surre på 
egenhånd, og minst mulig innblanding. Mens andre ønsker mye tettere oppfølging og trenger det. Og da er 
det vi sier til lederne våre at dere må bli kjent med medarbeiderne deres, og få frem det beste i de, og finn ut 
av hva de har behov for, hva de drives av, hva som gjør at de trives.  
 
Er lederne spesialister på sitt område?  
Ikke som ledere nei. Det er jo litt den gamle skolen. At det var den som var tyngst faglig som ble leder, og 
selvfølgelig kan det være at det er den personen som er best egnet til å være lederen også. Men det vet jo 
dere sikkert minst like godt som oss, som kommer rett fra skolebenken. Det å få frem godt ledere fra 
fagspesialisten. Men det er ikke alltid det lar seg gjøre. Det er litt tilbake til de småkontorene igjen, at det må 
en viss faglig tyngde til ofte, for å bli leder på noen områder. Andre fagområder kan det egentlig bare være 
en som er god på ledelsesbiten, men det kommer helt an på mange faktorer. Men jeg tror nok vi er ganske 
sånn, noen steder er det fagspesialister som er leder, noen ganger er det riktig, noen ganger kunne det 
kanskje vært annerledes. Men det tror jeg er avhengig av kontorstørrelse, for her i Oslo har vi stor 
fleksibilitet, der det er faglig tyngde på de som sitter som ledere, som er nesten forutsetningen som ligger i 
bunn for å kunne i det hele tatt bli det, men det er også veldig viktig for oss at det skal være en riktig leder, 
en lederperson. Prøve å få i pose og sekk da.  
 
Vi ønsker jo, og ideelt sett hadde jo vært at vi kunne sagt at her kan det få lov å dyrkes frem de som er best 
på ledelse, og de som har lyst til å dyrke frem en sånn lederprofil skal få lov til det. De som har lyst til å 
rendyrke ren sånn kommersiell salgsprofil skal få lov til det, og de som er sånne fagprofiler, skal få dyrke 
det. Men det, som du sier, det er litt sånn med teori og praksis, det er ikke alltid det lar seg gjøre.  
 
Også er det noe med det at som en leder skal man også, tilbake til dette med tillitsbasert ledelse, for å ha tillit 
til lederen din, så må du kanskje også se opp til, hvertfall i en så fagtung bedrift som vi er, så må du se opp til 
lederen din litt faglig også. Så hvis man ikke har noe troverdighet faglig sett, så fungerer man kanskje ikke 
som leder i mange av tilfellene heller, for da faller man litt fort igjennom.  
 
Hvordan arbeider dere med etiske standarder i selskapet?  
Det er viktig hos oss, og ikke minst på mange måter hvert fall i revisjon, det vi gjør ut om kunden, så det er 
på en måte noe som ligger som grunnlag for veldig mye av det vi gjør, både internt, men også ut mot kunden. 



Det er også en del av den kompetansen, dette med system, det handler om etikk. Så alle i X signerer under på 
noen etiske retningslinjer hvert år.     
 
Hvis vi ser litt bort fra begrepet tillitsbasert ledelse nå, hvordan mener dere at dere utøver tillit i 
arbeidshverdagen her hos dere? 
Vi snakker jo ikke om tillitsbasert ledelse, men vi snakker mye om tillit i ledelse, og det går jo begge veier. 
Og det er jo veldig lett at når man snakker om lederskap så er det mye ansvar. Jeg tror det har litt med 
hvordan medarbeider også tilpasser seg dette, man kan gjøre lederen sin godt også, det er ikke bare lederen 
som gjør medarbeiderne gode. 
 
Ja det er viktig, og det bruker vi anledningen til når vi jobber med Great Place to Work, at vi snakker om at 
det handler om godt lederskap, men at det handler like mye om godt medarbeiderskap. Hva er det man sier, 
tillit skrives likt forlengs og baklengs, og det er en to-veis greie.  
 
Men hvordan det gjøres i praksis, da tror jeg dette med fokuset vi har hatt på tilbakemeldinger er kanskje det 
mest synlige. Hva skal jeg kalle det, prosjektet vi har hatt når det går på dette med tillit, og da går det ikke 
minst begge veier. Både fordi det handler om å gi og ta imot tilbakemeldinger, en prøvelse begge deler, for 
en ting er jo at leder skal gi tilbakemelding til sine medarbeidere, det blir jo forventet fra mange. Men vi er 
også opptatt av at medarbeider må kunne gi tilbakemeldinger oppover, og det er det mange som glemmer. 
Ikke lederne, men medarbeiderne, at de ikke tenker på at lederen også trenger tilbakemeldinger på hva som 
var bra og mindre bra og den biten. Så det med å ha fokus på tilbakemeldinger er jo en annen form for tillit, 
på mange måter.  
 
Og det er jo litt sånn utelukkende agenda bak det er jo liksom utvikling gjennom tilbakemeldinger. Ikke at 
man skal dra noen ned, heller tvert i mot.  
 
Har dere noen tanker om hvordan tillit til ledelse har gitt dere organisatorisk suksess? 
Altså det vi vet er jo at lederskap er kjempeviktig, og ikke bare for oss, men for alle selskaper, for at man 
skal nå dit man vil. Også ser vi også at vi har mye tilbakemeldinger og evalueringer på ledere, og vi ser jo at 
de som er flinkest på både det å gi og ta imot tilbakemeldinger, er også de som fungerer best som ledere. Det 
korrelerer hvert fall med andre kontorer, og at det spiller inn.  
 
Også er det kanskje at vi overvurderer de resultatene litte gran, men det hadde vært kult å teste det nå igjen 
faktisk, med de kontorene eller lokasjonene som gjør det best på Great Place to Work, det henger ofte også 
sammen med at det er de kontorene som gjør det best sånn resultat og lønnsomhet. Vi så liksom svak 
antydning til at det var en tendens da. Så det hadde vært morsomt å gjøre igjen, og se, for vi tror jo da at 
fokuset rundt Great Place to Work og alt det som de gjør, på grunn av dem, som metode fungerer.  
 
Og en annen ting, som vi heller ikke har sett på i det siste, men som vi vet har vært gjeldende er jo dette med 
turnover. At når lederskapet fungerer, når lederen fungerer, så er det lavere turnover. Og lavere sykefravær 
ofte. Det er litt sånn tullete sagt at man begynner i et selskap på grunn av lederen, også ender man med å 
slutte på grunn av lederen, men det er jo dessverre ofte sant.    
 
Ser dere noen negative aspekter med tillit i lederskap?  
Altså, vi kan jo si at det byr på sine utfordringer, det er kanskje litt hardt å si, men selvfølgelig er det jo 
utfordringer med tanke på at du må skape tillit som kan gå over veldig stort aldersspenn, kultur, 



fagvinklinger, det med tillit handler jo om å gi litt av seg selv. Det å tørre det da. Som ikke faller like lett i 
alle relasjoner.  
 
Også tenker jeg og at, og det gjør vi jo også, som vi også har sagt nå litt tidligere, at det er ikke bare enveis, 
det er ikke bare lederen eller ledelsens ansvar å sikre holdt jeg på å si, at man har eller får tillit, eller gir tillit, 
eller at medarbeideren trives og er engasjert og sånn. Det synes jeg er veldig viktig nyansering, at det må 
være toveis.  
 
Litt over til dette med motivasjon, hvordan arbeider dere for at den ansatte skal ha en meningsfull 
arbeidsdag?  
Det er veldig mange av spørsmålene deres som er veldig vanskelig å svare på, fordi det er så utrolig 
variasjon da, med 1300 medarbeidere, 4 forretningsområder og 67 kontorer og folk fra 22 til 70 år, så er det 
litt vanskelig å svare på at sånn er det. Men hvis vi skal svare fra beste evne, ut fra hvordan hovedlinjene er, 
så har vi veldig fokus på lederutvikling og hvor det er et sentralt tema. Jeg tror også at gjennom dette at folk 
skal ha en medarbeidersamtale, og folk skal ha en utviklingsplan, hvor man selv skal ha eierskap til hva mine 
ambisjoner og planer er, og ønsker på kort sikt og litt frem i tid, men også på lang sikt, litt sånn 2-4 års 
perspektiv. Vi sier til alle som begynner hos oss at du er ansvarlig for din egen karriere, for din egen 
utvikling, det er ikke sånn at det er lederen din som ansvarlig for det, litt sånn, kanskje det høres litt sånn 
hardt ut, men du kan ikke sitte med hendene i fanget og vente på at mulighetene kommer til deg. Så hvis det 
er sånn at du ikke føler du får jobbet med det du ønsker så må du ta ansvar for det selv, og diskutere det med 
lederen din og være proaktiv. Og samme hvis du føler du ikke får tilbakemeldinger, og synes det er dumt, så 
er det faktisk bare du selv som kan be om å få en tilbakemelding. Er du usikker på hva som forventes av deg, 
hva du skal gjøre og ikke, i dette prosjektet, i dette kundemøte eller ja, så må du avklare det. Så det tror jeg 
er litt viktig, dette med den ansvarliggjøringen for sin egen utvikling, og finne ut hva er det som, være litt 
tydelig på hva er det jeg motiveres av, drives av. 
 
Også er det viktig for oss med disse store prosessene, for eksempel dette med forfremmelsesprosess, 
forfremmelse er jo noe som er motivasjon for mange, og i det henger det også i dette med lønn som er uten 
tvil motiverende for mange, men man skal ikke overdrive hvor motiverende det er. Men da er det viktig for 
oss med to ting på slike prosesser, og da er det åpenhet og rettferdighet. Og ikke åpenhet i den grad at man 
skal vite hvem som er i prosess, men det skal være åpenhet rundt hva prosessen innebærer, hvilke kriterier 
som ligger der. Hvis du ikke blir inkludert i en prosess hvor du hadde håpet og trodd, så skal du forstå 
hvorfor, og det skal føles rettferdig i den forstand at man skal forstå at okei, det var greit at Ola rykket opp i 
år og ikke jeg, jeg ser at her er det ding ding ding jeg burde hatt mer fokus på. Som igjen går på dette med at 
man forhåpentligvis blir motivert til å gi en ekstra innsats, og blir motivert av at når man er godt nok, så får 
man også muligheten, både i form av forfremmelser og med arbeidsoppgaver og ansvar og ja.  
 
Ja det går jo kanskje litt inn på neste spørsmål om anerkjennelse, som dere også nevnte tidligere at det 
kanskje var et av områdene dere har fokusert litt ekstra på den siste tiden for å bli bedre. Men når noen 
presterer veldig godt eller gjør en ekstra innsats, hvordan viser dere anerkjennelse til de det gjelder da?  
Ja, vi kan absolutt bli flinkere der. Dette med å synliggjøre og feire enkeltprestasjoner og ja, der kan vi gjøre 
mye mer. Men det er jo litt det som vi akkurat snakket om i forhold til forfremmelser, mulighet til å få være 
med på spennende oppgaver, prosjekter, jobbe på tvers av kanskje tjenesteområder. Man får også belønning i 
form av bonus og lønn da, så vi differensierer jo med dette med bonus, individuelle vurderinger gjøres der, 
nå tror jeg heller ikke vi skal overvurdere effekten det har med lønn, men samtidig er jo det en del av 



anerkjennelsen det også. Men vi prøver i større og større grad å vise til, trekke frem når team eller 
enkeltpersoner har gjort en bra innsats, gjort et bra salg eller gjort noe, så bruker man intranett eller ja.  
 
Og det å trekke frem blir også gjort i større grad i mindre grupper. Det er så unorsk å trekke frem noen, så 
det er lettere å gjøre i den gruppen man hører til. Men hvis det er store ting, så kan det fort være at det havner 
på intranettet eller at administrerende direktør trekker frem enkeltpersoner i ting han skriver, i bloggen sin. 
Men det er litt sånn vanskelig balansegang i det der, for det er ikke alle som hadde likt å se navnet sitt på 
intranettet selv om de har gjort en god jobb, så ikke at det er en unnskyldning for å ikke gjøre det, men det er 
mye nyanser her som gjør at det blir vanskelig å trekke frem enkeltpersoner, det er mye enklere å trekke frem 
team eller grupper.  
 
Involveres medarbeiderne i viktige beslutninger som blir tatt her i organisasjonen?  
Akkurat nå er vi vel midt i en prosess, der vi kan svare ja med store bokstaver på det. Nå ble strategien som 
sagt lansert i januar, og den er basert på, det er egentlig ti ambisjoner som viser retning på sett og vis, og de 
ambisjonene har vi kommet frem til ved hjelp av 400 medarbeidere pluss, og da vi på det tidspunktet var 
1200 medarbeidere, så det var da en tredjedel av selskapet som får være med å svare på en 
kjempeundersøkelse ved å gi sin tilbakemelding på hva de tror om fremtidsbilde og X i fremtiden. Det har 
lagt grunnlag for disse ti ambisjonene, og en strategisk retning. Også har vi også noe vi kaller for X stafetten, 
der vi har noen kofferter innimellom alle disse kontorene vi har i landet, en stafett hvor hvert kontor har en 
fysisk koffert hos seg i to uker med en iPad oppi med noen oppgaver, og de oppgavene handler om å lage en 
handlingsplan for sitt eget kontor opp mot strategien. Og det som det egentlig da betyr, er at strategien ligger 
der som en paraply. Så alle disse handlingsplanene foregår da på hvert kontor, der hver enkelt medarbeider 
har akkurat samme muligheten til å bidra inn, som blir X sin strategi til slutt.  
 
Og det samme gjøres vel egentlig etter Great Place to Work, med de workshopene, ved at hver enkelt 
medarbeider også er med på å identifisere tiltak lokalt på sitt kontor eller sin gruppe. Og ned på sånn 
mikronivå så har det jo også vært sterkt ønsket fra medarbeiderne å være i større grad involvert i en 
budsjettprosess for sin egen del, budsjettene settes årlig. Hvor mange timer skal man jobbe på de forskjellige 
kundene og sånne ting, får sammensatt porteføljen sin, og det der er det flere og flere som er med nå. Men 
der er det sikkert masse vi kunne gjort også, hvis dere hadde spurt noen andre, så kunne de ha svart noe helt 
annet.  
 
Hvordan kontrolleres arbeidet som medarbeiderne gjør?  
Ja, det er jo holdt jeg på å si, det kan vi svare kort på. Det vi leverer innen er revisjon og der er det en sign 
off på arbeidet, hvor en partner kontrollerer alt arbeidet som gjøres for å sikre kvalitet. En oppdragsansvarlig 
partner.  
 
Så hva skjer hvis det skjer feil?  
Ja, altså da vil jo ikke for det første partneren signere, på revisjonsberetningen. Og vi har også interne 
kontroller, et såkalt kontrollutvalg, som reiser rundt og tar stikkprøver. Men det er jo på en måte hele 
kjernevirksomheten vår at vi har kvalitet i revisjonen.  
 
Litt om kommunikasjon, hvordan er kommunikasjonsklimaet i X? 
Ja, tydeligvis så er vi ikke flinke nok på det. Vi har rapportert inn til Culture Aduit i Great Place to Work at 
vi har gjort masse, og er super på kommunikasjon og informasjon, men oppfattes ikke helt sånn der ute i 
organisasjonen da. Så det er en av de tingene vi skal prøve å finne ut av nå, hva er det vi, som de sier i Great 



Place to Work, hvordan skal vi stille, sikte bedre. Det er tydelig at dette intranett og bloggen til 
administrerende, gruppemøter og kontormøter og sånt som vi har, at det ikke er inkludert nok. Men at vi 
kanskje må ha det å. Men det er noe annet tydeligvis. Noen mener at det er helt ned på sånn prosjekt-team 
nivå, at en prosjektleder er i dialog med en kunde og får informasjon som han ikke deler i teamet etterpå for 
eksempel, som gjør at medarbeiderne i teamet ikke har fått informasjonen de trenger.  
 
Hvordan deles store positive og negative nyheter? 
De store positive er vel intranett og mail, gjerne begge deler. Negative nyheter, jeg prøver å komme på noen 
negative nyheter som har blitt kommunisert bredt ut, men .. 
 
Ja, eller vi har vel hatt noen sånne saker med, ja erstatningssaker som opptar mange, og som mange er spente 
på utfallet, og de informeres ofte også på intranett og blogg og ja. Ja, også tenker jeg det er mye informasjon 
som kommer i sånn, en-til-mange session i forbindelse med reginonaltoriske endringer, utfordringer for oss 
fremover, i forhold til markedet og bransjen vår. Så det varierer egentlig. Det er klart at hvis man er nede på 
sånn tunge prosesser som for eksempel nedbemanning og sånne ting, så kommuniseres det helt annerledes. 
Da er det gjerne en-til-en samtaler, og sånn da.  
 
Vi snakket jo litt om rekruttering innledningsvis, men hva ser dere i hovedsak etter i en potensiell 
nyansatt? Hvis man ser utover de seks kompetanseområdene som allerede har blitt nevnt.  
Vi er veldig opptatt av, først så er det en sånn siling gjennom rett og slett sånn normalkrav, altså karakterer. 
Vitnemål betyr en hel del. Så ser vi på, ja nå er vi på nyutdannede da, vi ansetter jo også rundt en 100-150 
erfarende, men på nyutdannede så er det sånn basis på karakterer, også er vi veldig opptatt av motivasjon for 
revisjon, siden det er der vi ansetter flest. At man virkelig på en måte, at det er dette man vil. Men når vi 
ansetter 70-80 nyutdannede, så er vi ikke ute etter en type profil, vi ønsker å ha det litt sammensatt. Noen er 
veldig sånn utadvendt og pågående og kommersielt orienterte, mens andre er kanskje litt introverte og 
fagspesialister som ja, vi skal ha litt begge deler.  
 
Har dere noe fokus på den kulturelle match?  
Ja, eller egentlig ikke et bevisst fokus på det. Men vi har en veldig, holdt jeg på å si, godt mangfold her for å 
si det sånn. Både i forhold til etnisitet og kjønn og alder da.  
 
Hvordan er utdannelsesnivået i organisasjonen?  
Ja, det er holdt jeg på å si, det ligger godt rundt på de fleste på masternivå. Så det er fire-femåring 
utdannelser på de aller fleste.  
 
De som ikke har det, er vel de som typisk begynner på revisjon etter bachelor, som tar master i revisjon 
underveis, som da ender opp med fem år.  
 
Det var egentlig det vi hadde, hvis dere ikke har lyst til å tilføye noe nå på slutten?  
Men hvis vi skal tilføye noe så tror jeg kanskje, hvis vi ser hva som er bottom line hos oss, så er det at vi 
jobber målrettet med både å identifisere potensielt gode ledere, og utvikle, og måle det også. Og holdt jeg på 
å si til slutt, kall det gjerne å belønne det. Sånn at godt lederskap er helt sånn nøkkel tror vi til suksess, men 
samtidig så erkjenner vi at det er lettere sagt enn gjort. Men ja, det er vel egentlig det.  
 
Men helt til slutt da, så tror jeg også at det er litt sånn nøkkel til suksess kanskje, i dette feltet da, hos oss 
handler det litt om at vi har etablert ett felles språk rundt leder og medarbeiderutvikling, og at vi har en råd 



tråd i alt vi gjør. Alt fra rekruttering til, ja hele rekka med å utvikle og beholde, og avvikle. Og det handler 
om den kompetansemodellen vår, med de seks områdene. Så den går igjen i alt, der det er rammeverket for 
utviklingsplaner, for evalueringer, for rekrutteringsskjema, ja for alt. Så jeg føler at det samler oss rundt noe, 
som er viktig eller som har vært viktig her.  
 
Ja, og for min del som ikke har vært i X mer enn ett år, men det er det jeg synes var litt stas når jeg begynte, 
og det synes jeg enda, det da det er en helhet på det. At det ikke er masse elementer som ikke henger 
sammen, men at man som leder og som medarbeider skal kunne kjenne seg igjen og føle seg trygg rundt 
disse elementene. Og at man ser effekten av, og fokuserer på det. Ja det henger sammen det. At det kanskje 
også er litt der nøkkelen til suksess ligger.  
 
Og det skaper, holdt jeg på å si, en forutsigbarhet kanskje, og dette med rettferdighet med at du vet litt hva 
som forventes av deg og hva du måles på.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 6: Transkribert intervju med respondent C 
 
Kan dere gi en kort presentasjon av selskapets visjon, misjon og strategi? 
For å få det ordrett på visjonen vår, forbedre våres kunders forretningsmessige mål gjennom enkeltprosjekter 
og.. Dere kan få den direkte visjonen.  
Vi forbedrer prosjektvirksomheter, også forbedrer vi også enkeltprosjekter, altså det X hjelper kundene med 
det er å kjøre mer lønnsomme prosjekter. Og det er prosjekter vi jobber med, og ikke noe annet. Alt det vi 
jobber med er knyttet til prosjekt og prosjektdag. 
 
Hvordan står dere i dag forhold til dit dere vil? 
Vi er veldig tro mot både forretningsideen og visjonen vår, også har vi også en visjon som heter 
morgendagens prosjektledelse i dag. Så X leder jo an mye rundt det prosjektfaglige i Norge, og det siste vi 
har gjort er jo å dra i gang et initiativ som heter BA2015 som ble avsluttet nå nylig som er et initiativ 
innenfor byggenæringen for å forbedre prosjektmargingen på bygg og anlegg, bygge fortere og bedre. Så 
absolutt morgendagens prosjektledelse i dag, det er det vi holder på med, å være i front og lede an der.  
 
Hvordan kan dere bruke Great Place to Work for å komme dit dere vil? 
Vi er jo en kompetansebedrift, og vi lever jo av de folkene som jobber her, vi bruker mye energi på å 
rekruttere de riktige, også bruker vi mye tid på å videreutvikle dem. Også da ønsker vi jo også å beholde 
dem. Sånn at, Great Place to Work understøtter jo at i en kunnskapsbedrift så er det menneskene som teller, 
det er menneskene som er strategien, og det er liksom hele fundamentet som Great Place to Work bygger på 
egentlig. Og derfor er det en metodikk i forhold til hva man spør som understøtter godt det vi mener virker 
og tror er viktig. Så det å ha medarbeidere som trives, som på alle mulige måter, det gjør at vi klarer å 
beholde dem, for våre medarbeidere er det veldig mange andre som vil ha. Vi har henvendelser nesten 
ukentlig som vil rekruttere de videre. Så på den måten er jo Great Place to Work to ting for oss, det ene er jo 
å få litt faglig påfyll, og høre hva de beste gjør, og kunne dra noe av det inn her. Og det andre er jo en 
benchmark av omverden, og hvor fornøyd er våre medarbeidere ut mot mer objektive kriterier. Så det er 
liksom de to tingene, i tillegg er det jo bra for oss å være på topp ti listen til Great Place to Work i forhold til 
en sånn employer branding bygging tankegang.  Og vi bruker jo det aktivt, at vi er en av de beste 
arbeidsplassene. En ting er jo at vi scorer høyt på disse listene, men en annen ting er jo å ha fokus på at dette 
er noe vi har fokus på. Vi bruker verktøy, dette er et område som vi bruker en del tid til og penger på for at 
folk skal ha det bra. Det er liksom en toveis markedsføring vil jeg si, at arbeidsmiljøet er bra og at vi 
fokuserer på arbeidsmiljøet. Absolutt så bruker vi det jo også mer konkret, når vi får resultatene så vil det jo 
variere litt ofte også sånn avdelingsvis. Og det gir oss jo muligheten til å sette inn tiltak der hvor det 
eventuelt finnes noen ulykkelige og. Selv om totalen er sånn gjennomsnittlig bra så vil det alltid være 
variasjoner og ting vi må ta tak i, så det er jo en bra vei for oss, og vi bruker det aktivt. Hvert år har vi jo 
gjort tiltak, det det har vært litt lave resultater, og det har jo virka hver gang. De scorer høyt neste gang, og 
fortsetter å score høyt, fordi det er ofte bare enkle grep som skal til da. Så vi blir mer retta i det vi gjør i 
forhold til medarbeiderne våre.  
 
Hva kan dere ikke bruke Great Place to Work til? 
Veldig mye av triggeren for å jobbe i X er jo de spennende prosjektene våre, altså det er jo rett og slett det 
prosjektfaglige som trigger folk til å jobbe her, de får være med på mye kjente prosjekter, høyt profilerte 
prosjekter, viktige prosjekter for Norge. Og i forhold til den biten av medarbeidertilfredshet, så måler jo ikke 
Great Place to Work det, annet enn sånn helt generelt. Så der kan vi ikke hente så mye, der handler det jo om 



å følge litt opp, sørge for å få variere oppgaver, det er jo mer en sånn metodisk ting som vi selv må styre, 
som ikke Great Place to Work måler direkte.  
 
Bruker dere tillitsbasert ledelse? 
Ja, men ikke som et begrep. 
 
Hva tenker dere når dere hører begrepet tillitsbasert ledelse? 
Vi tenker mye autonomi, altså stor frihet under ansvar, vi måler jo på det Great Place to Work sier jo det, 
men det sier jo ikke om det er mye eller lite, men sånn passe spør de om. Og folk her svarer jo høyt på det 
spørsmålet, og det er primært også en del av det å være en kunnskapsbedrift, og mange ansatte her er jo 
konsulenter. Det viktigste er jo at du gjør jobben din med høy kvalitet og leverer til riktig tid, hvor du gjør 
den, og når du gjør den er litt mindre viktig, så lenge du tilpasser deg det teamet du er en del av. Det er en 
forutsetning også, for å holde på menneskene i X, at den graden av frihet finnes da. Det er høyt trykk her, 
sånn at, det er det vi legger i tillit. Vi ser ikke folk over skulderen, men vi deler ut oppgaver og så får vi se 
hvordan det går da. Vi er også en veldig norsk organisasjon med en veldig svak struktur, så dermed så blir 
det tillit i form av at vi har ikke den hierarkiske, veldig sterke strukturen som kanskje en del andre selskaper 
har. Det er lite linjebasert også, veldig kort vei til toppen.  
 
Hva mener du tillitsbasert ledelse betyr for rekruttering av nyansatte?   

Altså der har vi en prosess som har vært i veldig mange år her, og der er det fokus på at det er veldig mange 
av de ansatte her som skal være med å ansatte de nye som kommer inn. Så prosessen her så får de møte 
minimum tre medarbeidere pluss HR, og av folk på huset her. Og det gjør jo det at vi ansetter med å 
rekruttere, og den som blir rekruttert får jo møte flere av de ansatte. Så det gjør også at det blir de ansatte 
selv som er med i utvelgelsen av de nye som kommer inn, det gjør nok at det får et eierskap til den nye som 
kommer inn. Som gjør at den overgangen og blir bedre tror jeg. Så er vi jo ganske bevisste på det i 
rekrutteringsprosessen, det å fortelle ærlig hvem vi er. Så vi driver jo ikke rått salg, altså vi er jo veldig 
bevisste på å selge X når det gjelder rekruttering, men vi er veldig nøye med å avstemme forventinger så at  
de som begynner her kommer til det de forventet. De kommer ikke til luftslottet som falt sammen, de 
kommer til det de fikk høre om, både der vi er bra og der vi er mindre bra, og hva vi faktisk forventer da, og 
hva de kan forvente av oss, sånn at tillit handler veldig mye om, forventinger er jo skuffelsens mor, og lover 
du noe du ikke holder så er jo tillit borte så vi er veldig opptatt av å ivareta det i hele prosessen, de kommer 
til det vi har sagt at de kommer til. Og det får veldig bra respons på, så det er en viktig sånn premiss i det vi 
gjør. 
 
Hva mener du tillitsbasert ledelse betyr for fastholdelse av ansatte?   

Vi har hatt ekstremt lav turnover hele tiden, så det har ikke vært noe særlig å gjøre der. Det siste året har vi 
hatt en høyere turnover, vi har jo blitt solgt og det er litt sånn andre type tider. Sikkert mange som har hatt 
lav turnover i mange år, så kan man jo få en liten sånn runde. Så vi har ikke jobbet noe med Great Place to 
Work i forhold til turnover. Vi fikk jo bekreftet tidligere når vi jobbet med Great Place to Work at vi var 
flinke, så vi var en Great Place to Work, og det er jo den beste måten å holde på folk på, i tillegg til som jeg 
sier, indirekte dette med hva slags oppgaver folk får her. Så utover det så har vi ikke jobbet noe rundt 
turnover siden behovet ikke har vært der. Vi er noe mer bevisste nå, og ser jo nå utover året om det er noe 
konkret vi skal gjøre i forhold til det. Det er attraktiviteten vi må opprettholde. 
 



Hvilken lederstil praktiseres her? 
Svært uformell, så enkelt og greit. Veldig lite regelbundet da, lite prinsipper, så du kan si det er veldig sånn 
verdibasert ledelse. Det er litt sånn ledelse on the mand. Det er mye delegering av arbeidsoppgaver, men det 
er til et visst nivå. Det er igjen det med at folk er veldig selvstendige i det de gjør. Det er delegering av 
oppdragene vi er med i. Men når de først har fått et oppdrag så kjører de selv og har ansvar for å levere på 
det de er satt til å levere. Så kan du si at mye av ledelsen i X foregår ute i oppdragene hos kundene, og da er 
det jo ikke linjeledelsen som leder, da er det jo oppdragsledelse, prosjektledelse der ute som er 
hverdagsledelsen av veldig mange i X. Men så har vi jo også en del i stab her som jobber med 
kurskoordinering og sånne ting. Så det er en god del som ikke er konsulenter også, og da er det jo fortsatt lite 
kontroll og mye selvstendige tider. Det er jo sånn vi leder. Samtidig så er det jo sånn  da at det ikke er så stor 
forskjell på om du går til daglig leder eller HR-manager. Det er mest on the mand, man er ikke opptatt av å 
lede folk, det er en operativ ledelse som er opptatt av å få penger inn i butikken. Så må det jo også sier at det 
er jo også prosesser som ligger i bunn, det er to medarbeidersamtaler som alle gjennomfører med sine, sånn 
typ vi har Great Place to Work, så vi har ulike. Det er mye faglig ledelse, altså sånn type oppfølging på 
utvikling, karrierestige, kvalitet. Og en veldig sånn tydelig karrierestige, og den type ting har vi mye 
systematikk i. Så hverdagsledelsen er mer sånn hva har jeg som behov som individ, det er jo basert litt på at 
man utrykker det behovet, noen mer enn andre. Men eller så har vi den strukturen i bunn som bygger mye på 
det å utvikle videre. Avstemme hva vil jeg, hva trenger X, finne det krysset, bra for individet, bra for X, også 
legger vi en plan. Og det gjøres hvert år da. Også er det litt tettere oppfølging av de som kommer rett fra 
skolen, vi har sånn graduate-program. Som er da med tettere oppfølging på ting som de skal være gjennom, 
og da er det ledere som setter av litt lengere tid. Ja, så yngre du er jo mer blir du selvfølgelig ledet. Og det 
fungerer jo, man blir jo tatt med da, når man runder management-nivå så er det mer sånn ta med. Men inn til 
da så blir du tatt med da.  
 
I hvilken grad er de enkelte lederne spesialist på sitt området? 
I stor grad, det er litt det jeg legger i operativ ledelse. Du kan si, daglig leder er jo veldig sterk på salg og har 
det som sin forse, jobber veldig mye med både branding og markedsføring av virksomheten, og mye 
toppledernettverkt og mye salg. Lederne av enhetene, de er jo spesialister innenfor det de jobber med stort 
sett. Lederen kan ikke lengre vite mest, men alle lederne våre vet mest om ganske mye. De er faglige sterke, 
det er det jeg legger i en operativ ledelse. De er mer leveranseorientert enn ledelsesorientert. De har gått inn i 
lederstillinger fordi de er faglig sterke og har personlige egenskaper som kreves, det er en kombinasjon. Men 
kanskje det første mest. Så er det sånn også at vi har jo en del personer her som er senior men som ikke 
ønsker å være personalleder eller ta den lederrollen. Men når er du er på et høyt nivå skal du ta ansvar for å 
utvikle de neste. Så sånn sett blir det en ledelse som pågår også utover.  
 
Det er mer gjennom oppdrag og sånn, men her har du også en karrierestige, det er veldig mange 
konsulenthus hvor du på en måte må være god til å selge, ta lederansvar også videre. Men vi har jo også en 
mulighet for å vokse her ved å ha overvekt på det faglige, altså man kan vokse i stigen ved ledelse og salg, 
utvikle og lede andre, helst alle tre men man kan liksom ha tyngdepunkt på en av dem eller to av dem, og 
være litt svakere på andre områder. 
 
I hvilken grad overholder ledelsen de etiske standarder som gjelder hos dere? 
Vi scorer høyt på det, så vi er høye på etisk standard. Har vel veldig lite indikasjoner på noe annet. Jeg tror 
det ligger i kraft av hvem vi er, de kollegene vi har, og den kulturen vi har. Det er ganske selvregulerende. 
Det er klart at når du har lagånd som verdi, så skal du ikke tulle for mye med det. Det er ikke en verdi vi har 
funnet på, det er en verdi som de ansatte sier at vi har som er et av de viktigste grunnelementene her. En 



annen verdi er jo humor, og det er ikke så mange andre konsulentselskaper som har det, og det er kanskje 
den verdien som de ansatte er mest stolte av. Men da kan man ikke så i ledergruppen å være alt for 
selvhøytidelig, det passer liksom ikke inn i kulturen. Så hvis det er en del av en etisk standard, det er det jo 
ikke, men det å være en del av det vi faktisk sier at vi er, det en etisk standard. Og etterrettelighet og 
kontraktuell og den type ting, så er vi det. OG de sier de ansatte at vi er også, for der er det et veldig godt 
tall.  
 
Hvordan utøver dere tillit? 
Jeg tenker at vi har svart på det i ganske mange runder jeg nå, i forhold til at vi gir ansvar og lar folk ha det. 
Har tillit til at de løser oppgaven primært, det er lite kontrollering her. I den grad det er oppfølging så er det 
mer på utvikling, enn i henhold til om det er gjort riktig. Vi ser ikke på klokka når folk kommer, vi ser ikke 
på klokka når folk går heller. Det er mye kultur, i Norge, i Norden så er jo tillit den største verdien vi har 
generelt sett. Og med Norge, og med det at vi har en typisk norsk organisasjon, en ledelse som er typisk 
norsk i sin lederstil så er det både det etiske og den tillitsbaserte ledelsen som ligger i veggene, det ligger i 
kulturen uten at det er noen konkrete ting som vi må jobbe for å oppnå. Men vi er jo bevisste på det, vi er 
klar over at den tilliten vi har er viktig for oss. Det er jo folk som er bedre eller dårligere enn andre til å gjøre 
de riktige tingene, men det er derfor vi heller ikke har det begrepet, det går mer på det verdibaserte, med 
lagånd, dette med å lede an, gjøre de tingene som gjør at du går foran. Daglig leder er jo også veldig opptatt 
av dette lede an greiene, og gjøre det han sier. Selv om han ikke alltid rekker det, så tilgis han jo mye fordi 
han skaper så mye rundt seg, og er en utrolig energidriver, samtidig har han en veldig høy standard i forhold 
til hvis han havner i trøbbel eller trenger bistand, eller på privaten, så er han der også. Så vi er ikke et selskap 
som bare klapper deg på ryggen når det går bra, men vi er faktisk et selskap som plukker deg opp når det går 
dårlig også. Alt fra å sende en flyttebil eller sende deg til en personlig coach, eller når det liksom drar seg til 
da med ting rundt som blir utfordrende, så stiller vi opp der også. Ikke bare jobb, men også på privaten. Vi 
stiller opp med tiltak og ting der også, som gjør at de kan få noe tilbake da. Det er vel kanskje noe som de 
som har opplevd det kanskje ikke har forventet, men som de skjønner at er en del av kulturen som de er en 
del av. Topplederen påvirker kulturen i stor grad, han påvirker ganske mye ut ifra sånn som han er. 
Medmenneskelighet er sentralt. Når det gjelder det med tillitsbasert, vi har jo blitt kjøpt opp av et engelsk 
selskap, og de sitter jo med andre restriksjoner, hvordan de gjør det i forhold til oss, de har mer sikkerhet enn 
det vi er vant til. Kulturen vår er jo påvirket av det norske, men klart nå må jo vi få noe fra de også, men vi 
tror ikke det vil påvirke oss, kanskje ikke på kort sikt i alle fall. Samtidig så er det jo en mer kontrollerende 
kultur, og en mer sånn i trange tider, så går de raskt å ser på kostnadskutt og sånn. Det er jo et børsnotert 
selskap, og eiere utenfor Norge har ikke helt forståelse for hvor sterk den norske kulturen er. Vi tar jo ting litt 
som det kommer og løser ting litt underveis. Og det har vel ikke de helt troen på, og det merker ikke de 
ansatte ennå, men ledelsen merker det.  Så det blir spennende å se hvordan det påvirker oss etter hvert, og 
hva det gjør med tilliten da. Men utad i det selskapet her så er det jo en stor grad av gjensidig tillit.  
 
Hvordan har tilliten vært med å fremme organisatorisk suksess? 
Folk får mulighet til å gjøre de tingene som de brenner for, som selvfølgelig er innenfor målet til 
virksomheten, også har man fri rammer til å utvikle forretningsområdet  og nye ideer som igjen passer inn 
under paraplyen av det vi leverer. Og er det sånn at de viser at de kan levere på det så får de backup og støtte 
til å gjøre det. Men det er jo en kultur som fremmer proaktivitet, altså at man er litt fremoverlent versus å 
være veldig beskjeden. For det er klart at de som syns, altså de som tar plass for den, og de som ikke tar plass 
får den ikke. Men det er jo en kultur som gir plass til de som tar den, det må vi kunne si.  
 
 



Ser dere noen negative aspekter ved tillit i ledelse? 
Som alt for mye, for lite, det er jo litt sånn. Vi ser vesentlig flere fordeler enn ulemper, og vi vet jo av 
erfaring at vi har ledere som er mer kontrollerende, og det gir veldig store utslag  på medarbeidertilfredshet, 
umiddelbart. For alle lederne hos oss er jo ikke like. Så ledere som er litt mindre tillitsbaserte, og mer 
kontrollerende de scorer lavt. Så medarbeiderne sier ifra umiddelbart, at dette liker vi ikke, at de skal ha seg 
frabedt at de blir detaljstyrt, jeg gjør jobben min. Så det ser vi veldig tydelig og hvordan det fungerer, så 
enkelt egentlig. Også er det jo noe med at selskapet har jo vært i såpass lang tid, og vi har mye erfaring med 
at tilliten har fungert. Klart at noen ganger  er det noen ting som ikke går som det skal, også må en notere 
det, men verdien er større enn ulempen med å ha en så åpen og tillitsbasert ledelse. Og en ting til, som er en 
refleksjon. Altså tillitsbasert ledelse betyr jo også at man involverer mye, og det er veldig tidkrevende og av 
og til veldig ineffektivt. Og det merker vi jo, at ting kan ta veldig lang tid, altså beslutningsting da. Og skal 
man gjøre endringer så er det voldsomt prosesser, så det er jo en sånn ledelsesform som tar mye ting. Du 
sparer mye tid i hverdagen, men når du skal gjøre noe, endringsledelse i en lik organisasjon er veldig 
tidkrevende. For det er jo en del av tilliten at man involveres. Så det er jo en sånn slagside ved tillit.  
 
Hva gjør dere for at medarbeiderne skal få et meningsfullt arbeid? 
Der må jeg bare si at jeg tror det er mye stolthet som ligger bak den motivasjonen. Stolthet av hva det er vi 
leverer, hvilke oppdrag vi leverer på, resultatene vi får med miljøet her. Og bare det i seg selv er jo en stor 
motivator for de ansatte, å være med på det laget. Jeg tror også at det er en viktig motivator at du har noen 
som løper foran, vi har jo en inspirerende leder, og det er jo motiverende i seg selv. Også har vi jo den 
motivasjonen som ligger i det at man kan få prøve seg på ulike bransjer, ulike prosjekter, man har en veldig 
stor grad av mulighetsrom her da, som motiverer veldig. I tillegg til at vi jobber med flinke folk.  
 
Hvordan viser dere at dere setter pris på og anerkjenner godt arbeid, og ekstra innsats? 
Vi har lite sånn kåringer og feiring, og sånn hurra for deg. Det er det lite av, og kanskje for lite, men det vet 
vi ikke helt. Hvis du klapper noen på skulderen og ikke andre så er det et problem i seg selv. Det er noe vi 
bevisst ikke har drevet så mye med. Det er jo så mye som skjer her, så mange spennende prosjekter, det er så 
mange spennende analyser og kunder, og så mange folk som gjør det bra. At det er faktisk sånn at folk vet 
ikke helt hva andre driver med, fordi de klarer ikke å absorbere alt det bra vi gjør nesten. Det blir til at det 
blir en kultur der du ikke har sjans til å løfte frem alle. Men vi har jo arenaer, vi har noe vi kaller corner en 
gang i kvartalet, vi har konsulentsamling en gang i kvartalet, der en del får presentere det de har levert på. Så 
sånn sett er det arenaer for folk til å skinne litt. Men det er mye som skjer hele tiden, på ulike arenaer.  
 
Hvordan og i hvor stor grad involveres medarbeiderne i viktige beslutninger som tas? 
Mye vil jeg si, det spørs jo selvfølgelig hvilke type beslutninger det er snakk om. Nå har vi jo fått en engelsk 
leder, og det er jo en ny greie for oss, og klart at det kommer jo føringer som vi må forholde oss til. Det spørs 
jo hvilke beslutninger det er snakk om. Altså, det er jo noe som er toppledelse og der involveres jo ikke 
medarbeiderne egentlig. Men de involveres jo på en måte indirekte fordi at lederne jobber med 
medarbeiderne sine i hverdagen, og i og med at vi har operative ledere så er man jo på en måte i dialog med 
medarbeiderne sine hele tiden. Sånn indirekte så påvirkes man jo av det man vet at medarbeiderne vil ha, så 
indirekte involveres de jo i alt. Men sånn i direkte i store beslutninger så er det jo ledelsen som tar de 
beslutningene. Og vi er jo ikke en sånn veldig prosessuell organisasjon, for folk er jo ute her, de har ikke tid 
til å fly i møter, så det driver vi lite med. Det klarer vi ikke å få til, vi ville kanskje ønska mer av det, men vi 
får ikke samlet folket, for de er ute hos kundene og har ikke tid til sånt. Og det viser seg også at behovet 
kanskje ikke er så stort heller, i og med at det fungerer greit som det er.  
 



Hvordan vil dere beskrive kommunikasjonsklimaet her? 
Jeg tror aldri du kan bli god nok på kommunikasjon.  Klimaet er godt, men du kan alltid bli bedre. Og det 
gjelder ikke bare oss, det gjelder overalt. Så det er klart at der kan man bli bedre. Nevnte jo så vidt at vi har 
allmøter en gang i kvartalet, så arenaer for å få informasjon er det. Men så kan det bli for mye informasjon, 
også kan det bli for lite informasjon. Og hva er det folk ønsker, det er en balanse som er vanskelig. Vi har jo 
en del konsulenter som er flere år ute hos kunden, og de er jo mer en del av kunden enn de er en del av oss i 
den perioden ofte. Og noen av medarbeiderne etterspør informasjon, men de logger seg ikke på for å få den. 
De møter ikke på informasjonsarenaene, og de bruker heller ikke intranettet. Så sånn sett så kan du si at vi 
bruker veldig lite pisk, det er jo ikke bare det at de ansatte ønsker mer informasjon, det er jo en del 
informasjon vi som ledelse er avhengig av at de ansatte faktisk får. Og det er jo et litt sånn krevende 
dilemma, hva skal man gjør med det.  Så vi bruker jo flere og flere kanaler, og vi når flere og flere gjennom 
både å streame allmøter. Det er jo en måte å nå flere på, fordi det kommer kanskje bare 30-40 inn på de 
møtene, men i det siste nå så har det vært opp til 30 stykker på Skype, som har sittet ute i regioner. Eller så 
har vi intranettet. Også reiser vi på tur sammen, da har man jo en fellesarena, ikke hvor man nødvendigvis 
deler informasjon, men hvor man deler litt andre ting enn jobb. Også har jo administrerende begynt å sende 
ut mail, månedens mail om hvordan ståa er i selskapet. Og det har nok vært litt etterspurt, for det som har 
vært etterspurt er toppledelsesinformasjon, så det er jo et tiltak som har gjort oss litt mer informative. Særlig 
nå som det er litt krevende tider ute, og det er litt lavere lønnsoppgjør, og det er noen av våre enheter også 
som har større utfordringer enn andre som har vært knyttet mot olje og gass, hvor vi må på en måte få 
kompensert for bortfall av butikk da. Og det er klart at i sånne faser så er det viktig at ledelsen går ut og sier 
at dette kommer til å gå bra. Hvis ikke blir jo folk urolige og begynner å se seg om etter mer sikre ting. Vi 
må vise hvilke tiltak vi gjør. Da er det jo det å ikke minst synliggjøre alle de spennende kundecasene som vi 
har på gang, som vi har fått. For å bevise at dette kommer til å gå bra, samtidig så er den balansen med 
kommunikasjon, hvor de ansatte skal forstå at dette treet vokser ikke automatisk inn i himmelen. Vi har jo 
vokst veldig bratt de siste fem årene, før i fjor da, og det må man jo venne seg litt til. Også må en ting til 
nevnes, vi har jo et intranett der har vi jo en vegg hvor alle kan legge ut nyheter, der legges det ut nyheter om 
store salg og ting som skjer. Der er det jo nå tanker om at vi skal få en annen plattform, som gjør at de som 
sitter ute hos kundene skal ha lettere tilgang til å koble seg opp på det intranettet. For det har vært en 
utfordring i henhold til at de bruker kundenes PC. Så vi jobber hele tiden for å få arenaer der det er lettere for 
vår arbeidsform at de ansatte skal få den informasjonen som vi mener er interessant for de. Og nå er det vi på 
HR som har hovedansvaret for internkommunikasjon, altså det overordnede ansvaret for det. Og 
tilnærmingen vår til det er å skape attraktivitet, altså mer gulrot en pisk, slik at man helst vil unngå å gå glipp 
av arenaene, i stede for å piskes inn på det. Så vi må skape attraktivitet på de arenaene vi har, så det er på en 
måte tilnærmingen vår til det da. Også er det jo alltid en vei å gå. Men ansatte sier jo stort sett at de er 
temmelig tilfredse med kommunikasjonen, litt mer for hvert år faktisk, der har vi stort sett forbedret oss.  
 
Hvordan deles negativ informasjon i organisasjonen? 
Nå har vi ikke så mye av det, men jeg kan gi et eksempel, fordi et kommer litt an på hva det er. I fjor så 
måtte vi legge ned en avdeling, og det å kommunisere rundt det, skaper jo selvfølgelig frykt for at det skal 
skje andre plasser. Og da valgte vi å være veldig komprimerte i kommunikasjonen, sørge for at de det gjelder 
selvfølgelig får informasjonen først. Men umiddelbart da så var det allmøte, det ble lagt ut på hjemmesiden 
vår, veldig strukturert å planlagt i forhold til å kommunisere alvorlig. Og ikke minst respektfullt for de det 
gjelder. Og samtidig balansere det med det mulighetsrommet som er her, og igjen så er det den tilliten da, vi 
kan ikke love for mye og vi kan heller ikke krisemaksimere for mye. Formålet er jo å beholde tilliten til at vi 
er en veldig interessant arbeidsplass fremover og at vi behandler folk skikkelig, det er ikke minst veldig 
viktig. Og de som også forlater oss, selv om de ikke ønsker det, har en god følelse. Og i det tilfellet, fikk vi 



tilbakemeldinger på at de aldri hadde vært borti en så bra arbeidsgiver. Hos andre kan du ikke få folk fort 
nok ut, men hos oss så kom toppleder og satt seg ned med de, og de fikk en del mulighetsrom rundt seg , som 
gjorde at de faktisk gikk ut og syntes at vi var helt fantastiske. Og det er litt sånn vi ønsker å opptre, med 
respekt for hvert individ. Og skulle vi også bomme, det er ikke ofte vi bommer på rekrutteringer, men det er 
kanskje noen som fungerer litt dårligere enn andre, så handler det jo om å bruke mye tid på å rekruttere for at 
vi ikke skal bomme. Fordi, ja det er ille for oss, men det er enda verre for den det gjelder. Og vi ønsker jo 
ikke at folk skal gå ut herifra å være lei seg og har mistet troen på seg selv. Så vil helst ikke komme i de 
situasjonene, derfor bruker vi mye energi på å få inn de som passer. Det er også en tillitsgreie og en 
respektgreie.  
 
Hvordan får de ansatte tilbakemeldinger på arbeidet de gjør? 
Konsulentene har både en personalleder og en oppdragsleder i de oppdragene de er. Der kan det vær 
komplekst, hvem som skal gi hvilke type tilbakemeldinger. Så der har vi hatt noen initiativ, og vi kommer til 
å ha noen flere initiativ på den leder biten med kommunikasjon tilbake igjen. Men vi har jo to ganger i året 
med en til en samtaler med sin personalleder. Der man går igjennom og går igjennom de oppdragene som de 
har vært i. Det er evaluering ut ifra oppdragene, også er det jo personalleders tilbakemelding. Det er 
utviklingsamtale på starten av året, og tilbakemeldingssamtale på høsten i forhold til hvordan har dette gått, 
og er det noe mer vi skal ta tak i. Det er den strukturelle delen av det, og det gjelder jo hele virksomheten. 
Men det er litt mer kompleks med konsulentene, fordi de jobber jo aldri med lederen sin. Så da må jo lederen 
gå andre veier for å gi relevante tilbakemeldinger. Så der er det litt avhengig av hvem man har som 
oppdragsleder, og hvor flinke de er til å gi tilbakemeldinger. Det er jo mange som leder mange her, så noen 
er gode på det og noen er litt mindre gode på det. Og igjen så handler det jo litt om å ha den proaktiviteten i 
seg, der man også etterspør tilbakemeldinger. Vi er jo et type firma hvor man er dyktigere til å gi positiv 
feedback enn korrigerende feedback, som en del av kulturen. Så det er jo en vei å gå der, på å klargjøre 
kanskje enda tydeligere, og på en bra måte. Så der har vi et utviklingspotensial som vi ser litt på. Det er jo litt 
sånn den norske kulturen er også, og vi er typisk norske. Vi er jo litt uformelle på ledelse, og da er det jo 
også litt vanskelig å innføre strukturer på den type kommunikasjon.  
 
Hvilke egenskaper ser dere i potensielle nyansatte? 
Uansett hvilken stilling og hvilket nivå, så er det verdiene våre som er veldig viktig. Det er det med at du 
skal passe inn i miljøet. Så når jeg presenterer virksomheten så er det viktig å forstå at vi er faglig dyktige, 
og folk som er her ønsker å jobbe under det brandet vi er. Og at den kulturen vi har, det er viktig å får den 
frem. Og da er det å vise til verdiene vår, og da er det spesielt tre av de som vi trekker frem, lagånd, humor 
og lede an. De er veldig sterke og viser veldig mye hvilke type folk som er her. Folk som jobber her ligger at 
det er den norske kulturen og ikke spisse albuer for å komme seg opp og frem, men man må levere godt. Det 
er konkurransepreget team, men det er konkurranse sammen. Også den humorbiten, at man må være kreativ 
og komme med gode løsninger, gjennom en åpen kultur der man kan komme med forslag uten at man blir 
sendt ned igjen med en gang. Man må ha litt glimt i øyet, man må by litt på seg selv. Også er det å vise til 
andre sosiale ting som virksomheten byr på. Selv om konsulentene er mye ut hos kundene, kan de ansatte 
finne på noe sammen på fritiden, det er viktig for oss. Så det å snakke om verdiene og de initiativene vi gjør 
som støtter opp om dette er viktig. Og ikke bare å snakke om det, men det er jo like mye å sjekke opp om 
det. Det er jo litt dumt å ansatte en som trives veldig godt innenfor sitt eget kontor, for man vil jo forvente 
noe annet når vedkommende kommer hit. Så det er jo å sjekke ut det i prosessen, så vi er sikre  på at det er 
ikke bare vi som har verdiene på plass men også den vi skal rekruttere. Vel så mye på det som på det faglige, 
og du ryker på det, du kan være fantastisk faglig, men vi konkurrerer også om gode fagfolk. Så er det jo 
veldig surt da, når det ikke passer på det siste, men vi kompromisser ikke på det, for det har vi brent oss på 



noen ganger. Og det blir vondt for oss og vondt for den vi ansetter. Det er veldig fokus på å skape en 
kulturell match.  
 
Hvordan er utdannelsesnivået på de ansatte i virksomheten? 
Der er det jo hovedvekt av konsulentprofiler, og da er det sterk overvekt av masterstudenter. Også vi har da 
ingeniører og økonomer. Også har vi en del i mer støttefunksjonsroller og da er det bachelornivå på de som 
sitter i de rollene. Så hovedvekt master også er det en del bachelor også.  
 
 
Er det noe dere ønsker å tilføye? 
Jeg hadde et foredrag for Great Place to Work i henhold til det å utvikle folk. Og det jeg håper dere står igjen 
med er at vi har et overbygg som går på at det er morgendagens prosjektledelse i dag. Vi er innovative. Så 
har vi et verdisett som handler mye om lagånd, utvikle hverandre også videre. Og alt vi gjør understøtter 
egentlig det overbygget. Vi har liksom strukturer for å utvikle folk gjennom utviklingssamtaler, 
oppfølgingssamtaler, karrierestige også videre. Også har vi dette uformelle andre. Vi ønsker å understøtte 
kulturen med morsomme firmasamlinger. Nå skal vi på fjellet i helgen, og da er det liksom humor som 
gjelder med. Da er temaet på festen 80-tallsafterski. Og da kler for seg ut, det er ikke sånn at de ikke gjør det. 
Det er så mange som drar den så langt, og da starter festen med at man ler godt når man møtes. Samtidig så 
ivaretar vi alle, for det er ikke alle som synes det er gøy å kle seg ut, det går fint, det er ikke alle som synes 
det er gøy å konkurrere, det går fint. Vi har liksom litt for alle varianter da. Så alt vi driver med over hele 
linja her, det er bevist, veldig mye bevissthet rundt å sørge for at ulike folk har det bra. Men det er en eller 
annen felles plattform rundt de verdiene vi har da. Så det er vel egentlig en avsluttende greie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 7: Transkribert intervju med respondent D 
 
Kan du kort si noe om selskapets visjon, misjon og strategi? 
Ja, det er ikke alltid like enkelt det da, men visjonen til selskapet er jo at vi skal være en trusted 
transformation partner. European leader in trusted transformation til våre kunder da. Og det, misjonen vår er 
må jeg vel si kanskje, er å digitalisere ikke sant, å hjelpe kundene våre å bli mer effektive og gjøre ting på 
nye måter, også for å oppnå de målene så må jo vi på en måte bygge et stort selskap og det har vi jobbet med 
i alle år, ikke sant og bygge en stor organisasjon for å kunne levere til de største kundene. Og at vi skal ha en 
nærhet til kundene våres, og ved å være et great place to work så tror vi at vi kan oppnå det. Det er sånn 
veldig kort, visjon, misjon og strategi. 
 
Hvor står dere i dag i forhold til hvor dere vil? 
 Jo, det er jo et gap, vi har jo alltid noe å strekke oss etter, vi jobber jo hele tiden med å vinne nye oppdrag. 
Det er nok ikke sånn at vi er på toppen ennå, i Norge, og i tillegg så har vi jo tatt ansvar for organisasjonene i 
Sverige og Danmark, og det å på en måte også få de opp på et nivå er jo noe vi jobber med. Per i dag, så er jo 
de ganske små i forhold til hva vi er her i Norge. 
 
Hva tenker dere i forhold til å bruke Great Place to Work i forhold til dit dere vil? 
Vi bruker jo Great Place to Work som et verktøy ikke sant, for å ta temperaturen på organisasjonen, se på 
hva det er vi tenger å jobbe med, og sånn i Sverige og Danmark har de ikke brukt, eller de har ikke, jeg tror 
det er nå de siste årene at vi har begynt å kjørt den undersøkelsen. Og det er klart at det som Great Place to 
Work måler er jo det som er viktig for folk. Vi er jo et konsulentselskap så det er klart at for oss så er det jo 
menneskene da er jo vårt produkt, og uten menneskene så har ikke vi noen ting å selge. Og da må man jo 
være en bedrift som, du må legge alt til rette da for at de ansatte skal ha det bra på jobben og at de skal trives 
og for at de skal kunne produsere, så det er litt sånn jeg tenker på Great Place to Work, det gir oss en 
tilbakemelding og en mulighet til å på en måte jobbe og påvirke de områdene som man ikke scorer så godt 
på. 
 
Hva tenker du i forhold til hva dere ikke kan bruke det til? 
Det er sikker mye vi ikke kan bruke det til, men vi kan jo, ja nei, det vet jeg ikke helt hva jeg skal svare på.  
 
Hvilke tanker gjør du deg når du hører tillitsbasert ledelse? 
Det handler jo om på en måte en respekt for medarbeiderne sine, det handler om det å gi medarbeiderne tillit 
da til å kunne utføre jobben på sin måte. Det å ikke hele tiden kontrollere medarbeiderne eller si til 
medarbeiderne  hvordan de skal utføre jobben sin. Men la de få lov til å på en måte, velge det selv da, også er 
det jo hvis at, vi er et konsulentselskap og man har metoder og man har noen rammer i forhold til hvordan 
ting skal gjøres og leveres. Men så er det jo noe med det å gi folk tillit da, at jeg stoler på deg, og tror at du 
vil gjøre en god jobb, og at du er opptatt av det også ikke sant. Og det tror jeg at det folk er på en måte, når 
du får frihet og du får ansvar så vil du også på en måte produser og gjøre en god jobb tenker jeg. 
 
Bruker dere tillitsbasert ledelse som et begrep? 
Nei, det gjør vi vel egentlig ikke. 
 
Hva mener du tillitsbasert ledelse betyr for rekruttering av nyansatte? 
Jeg tenker jo det da, at når vi rekrutterer mennesker så må du rekruttere mennesker som du har tillit til. Og 
som du tror på, også har du jo i en rekrutteringsprosess, så har du kanskje tre møter, og referansesamtaler, og 



det er det du har for å kunne gjøre deg opp en mening da. Også når vi skal ansatte folk her hos oss, så er vi 
opptatt av at de har de faglige kvalifikasjonene som skal til. Også er det jo de personlige egenskapene som er 
viktig for oss fordi, disse folkene skal jo ut til våre kunder og representere oss, så vi trenger jo folk som kan 
faget. Og som opptrer på en troverdig måte.  
 
Hvordan ser dere på tillit og det å holde på ansatte? 
Turnoveren er jo høyere i konsulentbransjen enn den er i andre type bedrifter. Så det er klart at, og det er jo 
kostbart å hele tiden skal rekruttere nye folk, det er jo ført etter kanskje ett år at man har medarbeidere som 
produserer 100%, ikke sant. Så man ønsker jo å beholde folkene sine, det er kjempeviktig for oss. Og vi er jo 
opptatt av at folkene våre skal få lov til å utvikle seg faglig og har masse, ikke sant det er jo gjennom å jobbe 
med de store spennende prosjektene det er jo da man lærer mest. Også skal man jo selvfølgelig få lov til å gå 
på kurs og utvikle kompetansen sin på de områdene, eller gå på videreutdanning og sånne type ting. Også har 
vi mye fokus på interne opplegg da, at vi lager mange kurs selv, både fra HR sin side og fra fagpersonene 
som deltar i det. Og vi har mye fokus på at senior lærer junior for eksempel. Mye på det med deling av 
kompetanse, som er viktig for oss da. Så du kan si at vi har et sånt slagord i selskapet som er, power of 
sharing som står veldig sterkt, og som på en måte sitter i ryggmargen til de aller fleste som jobber her, og det 
handler om at man skal, er det noe man kan så skal man dele det med andre. Fordi jo flere som kan noe, jo 
bedre er det, og det er veldig lite sånn spisse albuer i selskapet i forhold til hva det er kanskje i andre 
konsulentselskap som er mye mer hierarkisk bygd opp, og hvor det er om å gjøre å komme seg til toppen da. 
Så vi har veldig fokus på det med deling, og at vi samme  jobber sammen som et team. 
 
Hvilken lederstil vil du si at praktiseres her hos dere? 
Jeg vil jo si at nå er det jo mange ansatte, så det kommer an hva slags nivå du ser på da. Men jeg tror nok at 
fokuset her er at man gi medarbeiderne sine frihet og man stoler på at medarbeiderne gjør en god jobb. Vår 
medarbeidere jobber jo ikke inne på kontoret her, de jobber jo ute hos kundene, sånn at det som er viktig for 
oss er jo det  å på en måte følge de opp på en god måte når de er ute i de forskjellige prosjektene. Og det, 
enten så kan vi jo ha prosjektledere som sitter ute i prosjekt, som rapporterer, som blir på en  måte en sånn 
leder i den perioden, en nærmeste leder som man forholder seg til. Også er det alt mulig sånn praktiske ting 
som sykdom og sånn, som kanskje gjøres av den personallederen som sitter her på huset da. Men ja, det er 
litt sånn forskjellig i forhold til hvor mange ansatte man har. Noen ledere kan ha 40 konsulenter som de har 
personalansvar for, og andre har fem ikke sant. Men jeg tror nok man kan si at vi fører en sånn tillitsbasert 
ledelse da. Vi har jo scoret godt på Great Place to Work, vi har jo ligget på topp 10 i mange mange år nå, og 
det sier vel noe om hva våre folk mener om oss da som selskap. 
 
Vil du si det er en veldig delegerende stil? 
Delegerende stil, det er jo litt sånn, hvis jeg bare tar de interne da, fordi det blir kanskje det enkleste 
eksempelet for meg å bruke, i og med at jeg sitter ikke å har ansvar for noen som jobber ut i linjen. Så er jo 
fokuset vårt at man har sine områder som man tar ansvar for, og de områdene styrer man fullt og helt på egen 
hånd. Det er ingen som kommer til meg og sier hvordan jeg skal utføre min jobb. Jeg har full frihet til å 
utføre jobben min på den måten jeg synes det er riktig å gjøre det på. Også har vi noen diskusjoner 
innimellom på om det er riktig å gjøre det sånn eller sånn. Men det er jo heller at man søker råd og får 
innspill av andre. Så det er sjeldent at det er noe sånn delegering, man har et ansvar og det tar man ansvar for 
også. Sånn er det blant de fleste, det er ingen som trenger en sånn kravspek da, for å kunne utføre sine 
oppgaver. Det tenker jeg jo at, jeg vet ikke om det er annerledes enn hvordan det var før i gamle dager, men 
jeg tenker at man har mye mer jobb nå da, for å forme jobben sin mer. Fordi vi jobber på en helt annen måte.  
 



I hvilken grad er den enkelte leder en spesialist på sitt område? 
Jeg vil si at i veldig stor grad så har man en fagkobling til det området som man er leder for. Det betyr ikke 
nødvendigvis at man var den beste fagspesialisten på det området, men at man har kjennskap da, for det er 
noe med det at når medarbeidere kommer til deg med en utfordring, at det kan bli litt vanskelig da, å sette 
seg inn i sånn veldig tekniske ting hvis man ikke har den erfaringen i det heletatt for før av. Så noe på en 
måte fagkunnskap har man fra området, men ikke nødvendigvis spesialisterfaring bestandig, men ofte. Så har 
vi jo veldig fokus på å dyrke frem talentene våres, og bygge ledere av folk som kommer fra organisasjonen 
fremfor å rekruttere nye ledere utenifra. Sånn at da er det jo ofte disse konsulentene som har jobbet ute i 
prosjekter, som har vært spesialister innenfor noen områder, som også viser at de har andre gode egenskaper 
som passer i forhold til ledelse, som har lyst. Så da er det jo også naturlig at de rykker oppover.  
 
I hvilken grad overholder ledelsen etiske standarder som gjelder her hos dere? 
Jeg må jo bare si at jeg føler at de gjør det, at de overholder, jeg kan ikke huske at det har vært noen brudd på 
noen ting eller at noen har gjort noen ting som de ikke skulle ha gjort. Jeg opplever jo at vi er gode på det 
området, at vi har fokus på diversitet og opptatt av å gjøre ting riktig i forhold til kundene våre, i forhold til 
folkene våre, ja.  
 
Hvordan mener dere at dere utøver tillit her hos dere? 
Du stoler på folk da, du gir folk ansvar, det tenker jeg er vel kanskje noe av det, så lenge du gir ansvar til 
noen så betyr det at jeg stoler på at du kan utføre den oppgaven eller den jobben. Det gjør vi jo hele tiden, 
ikke sant, fordi at folk ønsker å utvikle seg og ønsker å på en måte få større ansvar ut hos kunder, få lov til å 
prøve seg i nye roller i forskjellige prosjekter. Også ved å gi folk den muligheten så viser du også tillit til at 
du har tro på dem og tror at de vil mestre de oppgavene.  
 
Hvordan har tillitsbasert ledelse fremmet organisatorisk suksess i deres virksomhet? 
Jeg tror det at, det selskaper her har jo eksistert i Norge i over 40 år og har vært gjennom en reise, en sånn 
stadig reise da, hvor vi har endret oss fra å være et produktselskap til å bli et konsulentselskap. Og gjennom 
disse årene, så har man jo på en måte klart å bygd opp, og jeg mener jo det at man ser på den suksessen som 
vi har da, og som vi har hatt opp gjennom årene så tror jeg nok at du må nødt til å ha det da, det må ligge i 
selskapet, den tilliten til folk og den troen på at vi skal få til noe sammen. Og klare å bygge det her, også har 
vi lederne våres, administrerende direktør og HR-leder har jo vært i selskapet lenge. Vi feiret nettopp HR-
direktøren nå, 30 år i selskapet, ikke sant. Hun har jo vært med å bygd selskapet til hva det er i deg, sånn at 
man har ikke kunne opplevd den suksessen her hvis man ikke har hatt det til grunn.  
 
Hvilke negative aspekter ser du ved å utøve tillit? 
Det er jo at man kan, at noen ikke viser seg tillit verdig da, men det er jo bare en sjanse man må ta. Fordi det 
man får tilbake er potensielt så mye større enn hvis man skulle ha gått rundt å ikke hatt tillit til 
medarbeiderne. Jeg tror det har blitt slitsomt for en organisasjon hvis man ikke har tillit, det tror jeg blir 
veldig vanskelig. Da tror jeg ikke man hadde oppnådd gode resultater, og man hadde ikke hatt medarbeidere 
som hadde vært villig til å jobbet eller gjort en innsats, og uten det er man ingenting.  
 
Hva gjør dere for at medarbeiderne skal få en opplevelse av et meningsfullt arbeid? 
Det er jo i forhold til å gi dem utfordrende prosjekter, og utfordrende oppgaver, at de kan få lov til å ta 
ansvar for fagområder og prosjekter. Og ja, det at du hele tiden gir folk en mulighet til å utvikle seg, det gir 
motivasjon.  
 



På hvilken måte viser dere at dere sette pris på eller gir annerkjennelse når noen har gjort noe bra eller 
prestert godt? 
Vi har jo bonusordninger ikke sant, og man gir jo ekstraordinær bonuser dersom folk har hatt eller gitt en 
ekstraordinær innsats i forhold til noe. Man passer jo på å rose folk, enten via nyhetsbrev som vi har ute i 
divisjonene. Vi har møter her på huset da, hvor administrerende direktør, annenhver måned gir en sånn status 
av hvor vi er i dag. Og det gis da til hele Skandinavia, hvor han på en måte tar frem folk som har gjort det 
spesialt bra. Vi har for eksempel fokus på å, vi er med på sånn årets unge leder, og melder på folk på slike 
type konkurranser. Det viser jo også at vi setter pris på dem og ser dem, og anerkjenner dem, og syns at de 
fortjener å bli løftet frem. Vi hadde en av konsulentene som vant årets konsulent i fjor, og da er det jo mange 
konsulenter fra forskjellige konsulentselskaper som er med og blir plukket ut. Vi prøver jo å på en måte å 
anerkjenne og visse folk, at man setter pris på den jobben de legger ned. Enten at det blir løftet helt opp så 
alle får høre om det, eller da at det gjøres avdelingsvis.  
 
Hvordan og i hvor stor grad involveres medarbeiderne i viktige beslutninger som blir tatt? 
Det kommer jo litt an på beslutningene da, men for eksempel i forhold til strategien våres, så inviterte vi alle 
medarbeiderne til å vær med på å utarbeide strategien. Så da var det bare å melde seg på, så ble det laget et 
opplegg hvor alle sammen deltok og jobbet sammen for å komme frem til det resultatet som de kom frem til. 
Da ble det lagt en strategi for de neste tre-fire årene. Sånn at det kan du jo si at det er jo veivalg som man tar, 
også har jo alle sammen mulighet til å påvirke i form av fagområder. Vi jobber jo med teknologi og det 
endrer jo seg  hele tiden, det kommer stadig ny teknologi som, man må hele tiden ta valg da, i forhold til hva 
skal man satse på, og hva skal man tilby ut i markedet. Det er mange som er interessert i den her type 
tjenesten nå, men på sikt kommer det til å se slik ut, ikke sant. Jeg tror at våre konsulenter som er ute i 
markedet hele tiden, snakker med folk, konferanser, følge med da, de har jo en veldig stor påvirkningskraft i 
form av at de kan være med å starte opp områder og bli med på satsinger og slike ting. Jeg opplever at folk 
her har en veldig stor mulighet til å delta, og til å være med. Og at man blir inkludert da i mye, det er liksom 
bare opp til den enkelte så lenge at du viser at du vil og har lyst så for du lov.  
 
Hvordan ser lederne på det å gi fra seg kontroll gjennom delegering av arbeidsoppgaver? 
Nei, det tror jeg at de aller fleste har alt for mye å gjøre, så jeg tror de er bare glad for å gi fra seg litt og få 
bistand.  
 
Hvordan kontrolleres det arbeidet som blir gjort? Er det noen form for rapportering hvis de gjør noe feil? 
Altså, vi har jo tilbakemeldinger, en ting er jo liksom konsulentene våres som jo er den største delen av 
businessen våres, også har vi jo administrasjonen som jeg er en del av, hvor vi har mer den at vi sitter der og 
vi har de arbeidsoppgavene og sånne ting. Konsulentene de leverer jo ofte et produkt da til kundene, de lager 
en eller annen løsning eller noe sånt. Der har vi jo hele tiden sånn prosjektoppfølging for å se at man leverer i 
henhold til tid og budsjett, og kvalitet og alt mulig sånn. Også får man tilbakemelding på konsulentene da fra 
kunde, det får man alltid. Også må man jo bare følge opp. Kundene vil jo melde fra hvis det er noe de ikke er 
fornøyd med, det gjør de, også må jo vi håndtere å gi tilbakemeldinger da til de ansatte, i forhold til hva 
kundene har gitt oss tilbakemelding om.  
 
Er det rom for å prøve og feile litt? 
Det er jo alltid det, ikke sant, og det tror jeg nok at de gjør litt hele tiden, at man prøver på ting.  
 
 
 



Hvordan vil du beskrive kommunikasjonsklimaet her hos dere? 
Jeg vil si at det er ganske sånn høyt under taket, det er på en måte lavterskel og gå bort til ledere å prate med 
de. Og til og med administrerende direktør, og jeg tror det er rom for å gi både positiv og negativ feedback til 
ledere. Vi har, vi bruker Yammer da som en sånn kommunikasjonskanal. Hvor stort sett de fleste 
medarbeiderne er aktive der, og å si ifra om både ting de synes er bra og ikke er bra. Også kan det være at 
noen bruker det når de sitter ute til en kunde og har et eller annet teknisk problem som de ikke klarer å løse 
på egen hånd. Så det er ofte at man på en måte stiller det spørsmålet ut på Yammer også får du masse hjelp 
tilbake, og da sitter ofte lederne da og følger med på hva som kommer og tagger de riktige fagpersonene da 
for at de skal bidra og hjelpe kollegaene sine som sitter ut hos en kunde. Sånn at det er veldig sånn fokus på 
at det skal være åpent og det er rom for å si ifra om ting. Det opplever jeg.  
 
Hvordan får de ansatte tilbakemeldinger på arbeidet sitt? 
Vi har jo en sånn, en ting er jo tilbakemeldingene som kommer fra kunden, og det får de jo stort sett alltid 
etter det har avsluttet et prosjekt. Også har vi en sånn årlig medarbeideroppfølging fra personalleder som er 
slik at alle sammen skal gjennom. Også blir man jo fulgt opp av prosjektleder ute i prosjekt, eller om 
avdelingsleder kommer innom og spiser lunsj med deg. Vi må også sørge for at vi hele tiden har kontakt med 
disse konsulentene våre slik at de vet hvor de hører til, de kan jo sitt mange år ute hos en kunde og da blir de 
jo en del av det miljøet og det er jo der man har sin daglige kontakt. Og det er jo litt av faren med å være 
konsulent, at du glemmer litt hvor du jobber egentlig. Det å følge opp folkene sine ute i prosjektene, og 
kunne gi tilbakemeldinger der, det er jo viktig. Sånn for oss som sitter inne i administrasjonen, og jeg som er 
leder for mitt team, som sitter rett ved siden av meg, vi snakker jo sammen daglig. Vi følger jo også den 
samme årlige samtalen som vi tar, men jeg føler jo at vi snakker mye mer gjennom hele året, og tar ting når 
det kommer. Okay, nå har vi fått noen tilbakemeldinger, og nå må vi gjøre noe for å forbedre dette området 
og sånne ting. Så avhengig av hvor man sitter så føler jeg at det ikke er noen som bare får tilbakemelding en 
gang i året, det håper jeg virkelig ikke.  
 
Hvordan deles positiv og negativ informasjon? 
Hvis det er negative ting så samler man jo folk og informerer om det, kommuniserer hvis man skal gjøre 
noen endringer og slike ting. Det er jo viktig, også må man sørge for å holde folk informert da, løpende om 
hva som skjer. Og dersom vi får  en negativ tilbakemelding på en konsulent så må vi jo ta det opp med 
medarbeideren, og få vite hva som har skjedd. Jeg tenker at man må jo jobbe da for å sikre at man kanskje 
utvikler det området hos vedkommende. Hvis det var noe som man ikke var så god på, så må vi se på 
hvordan man kan bli bedre på det neste gang.  
 
I hvilken grad har dere fokus på å skape en kulturell match mellom nyansatte og organisasjonen? 
Jo, vi har jo veldig fokus på det. Personlighet er jo viktig i forhold til at man skal passe inn i selskapet, man 
skal passe inn som konsulent, det er viktig. Også har vi jo sånn indoktrinering på de da, når de kommer. Så 
vi har sånn tre dager introduksjonskurs til alle ansatte, også som graduate går du gjennom et 
graduateprogram, også blir man etter hvert en del av kulturen og måten vi gjør ting på her. Så det tror jeg går 
ganske fort.  
 
Hvordan er utdannelsesnivået på de ansatte hos dere? 
De aller fleste har jo høyere utdanning, enten bachelor eller master.  
 
 
 



Har du noe du ønsker å tilføye? 
Jeg må jo si at vi jobber veldig aktivt med Great Place to Work, og den undersøkelsen. Og de som vi gjør i 
disse dagene, nå har vi jo fått resultatene våres, og  har sett på hvordan vi har scoret på de forskjellige 
avdelingene og slike ting. Og vi jobbe veldig aktivt da med på en måte de resultatene, selv om du kan jo si at 
vi har scoret godt, vi scorer jo veldig godt, men man vil jo alltid bli bedre ikke sant. Også er det jo kanskje 
noen områder som man ikke scorer så godt på som man må forbedre. Så hver eneste avdeling i den 
divisjonen som jeg jobber for nå, følger opp denne undersøkelse, hvor de samles og har workshop på 
hvordan vi kan bli bedre på disse områdene og komme med forslag, og sørge for å engasjere alle 
medarbeiderne i avdelingen for å fokusere på og bli enda bedre til neste år.  Så det tenker jeg er veldig bra. 
Også setter vi oss noen overordnede mål, disse tingene må vi jobbe med i året som kommer, det scoret vi 
ikke så bra på. Så har sånn fra et HR-perspektiv, HR-stab, også har du i avdelingene da hvor de gjør sine 
ting.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 8: Transkribert intervju med respondent E 
 
Startet samtalen med at respondenten presenterte seg selv, deretter ønsket vedkommende at vi gjorde det 
samme slik at vi kunne starte med å bli litt bedre kjent med hverandre og skape en relasjon.  
 
Kan du fortelle litt om selskapets visjon, misjon og strategi? 
Jeg kan fortelle litt om X, for det er litt viktig, fordi det er litt annerledes. Fordi hvis du har X som er et 
konsern, det sitter tre stykker i konsernet, vi har ingen i HR. Jeg håper jo at HR er en del av det hele. I 
konsernet, sitter det tre personer, en konserndirektør, en økonomisjef, også sitter det en sekretær som hjelper 
alle med litt sånn greier. Under der så har du avdelinger i ulike byer i Norge, og noen i Sverige, Vi har noe 
som heter X, og noe som heter X. Alle de ulike avdelingene her kjører sitt eget løp. Vi bestemmer helt selv, 
hvem vi skal ansette, vi har 48 konsulenter, vi bestemmer hvor vi skal dra på turer, vi bestemmer hvilke 
kunder vi skal ha. Vi driter for så vidt i alle de andre avdelingene, de bestemmer sine egne ting. Vi 
bestemmer hvor vi skal ha julebord, vi bestemmer våre egne budsjetter også videre også videre. Og det er litt 
viktig. Og det gjør alle de andre avdelingene også. Vi kan ha litt sånn samarbeid, men sånn synergieffekter 
det driter vi i. Det kan tenkes at det endrer seg i fremtiden, men det vet vi ikke. Det som er litt viktig nå, for 
det er det neste jeg skal si, hvis du ser på X avdelingen nå så, som konsern skal vi være et senior 
konsulentselskap, som yter våre kunder det beste, og er et sted hvor konsulenter kan vokse. Men X avdeling 
sier at vi skal være den beste arbeidsplassen for våre ansatte noen sinne har og har hatt. Men det gjelder kun 
for vår avdeling. Overordnet sier vi at selskapet skal være et senior konsulentselskap. 
I vår avdeling sitter vi på en gjeng med dott.nett konsulenter, det er en programeringsplattform. Men vi er jo 
et senior konsulentselskap så vi holder på med utvikling av programvare, det er det vi holder på med. Jeg kan 
ikke prate for alle de andre avdelingene, jeg kan bare prate for oss. Men det er jo hele virksomheten som har 
vunnet Great Place to Work de tre siste årene. Sånn at alle gjør det jo bra. Men vår avdeling gjør det veldig 
bra. Vi har veldig fokus på det, det er derfor jeg også blogger da. Og det med å være den beste 
arbeidsplassen får våre ansatte, det er veldig viktig for oss, det er ikke meislet inn i stein, men det er virkelig 
visjonen vår, det er strategien vår, det er misjonen vår. Det er det vi jobber etter da, virkelig. Det er ingenting 
annet som er så viktig for oss enn akkurat det.  
 
Hvordan står dere i forhold til målet deres? 
Vi jobber jo med relasjonskompetanse i ryggsekken, og vi jobber med relasjonsledelse. Det to grunnpilarer 
som vi har i vår ledelsesfilosofi. Hele virksomheten jobber jo etter tillitsbasert ledelse i veldig stor grad. Alle 
har veldig stor frihet, men hvordan de utøver det kan ikke jeg si så veldig mye mer om. Jeg kan bare si noe 
om oss. Dette her, det vi pratet om, det vi har veldig stor fokus på hos oss. Det er det med 24 timers 
mennesket, som går på dette her med fortid, familie, fremtid, fag også går det på fritid. Ikke sant, bare i løpet 
av den praten vi hadde innledningsvis så vet jeg noe om dere, og dere vet noe om meg, og det er kjempebra. 
Og når vi kjører intervjuer så prater vi nesten en time om dette her, og da går vi gjennom alle disse 
elementene her. Særlig unge, og særlig når man er i intervjuposisjon, så prater man veldig mye om fag, så 
glemmer man alt det andre som faktisk er deg som person. Som faktisk utgjør deg, som er balasten din, som 
gjør at du bryr deg om de tingene du gjør også videre, og som gjør at du for eksempel er sur eller lei deg eller 
etter eller annet sånt. Eller sliter litt, eller har det kjempegøy, det er er du gleder deg til. Det er ikke fag det 
vet du, det er jo litt det også, men det er jo fritid og familie som gjør at man har det gøy og gjør at man har et 
liv. Så dette er viktig. Når vi tar vare på konsulentene våre, når vi er ute å prater med dem, når vi hører 
hvordan de har det. Når vi sjekker hva de holder på med, når vi spør dem hva det er de tenker på fremover, 
livssituasjonen, hvor har du tenkt til å bo, og alt mulig sånt ting. Og alle sånn andre ting, man har jo litt 
balast i ryggsekken da, som har jo i veldig stor grad gjort oss til den vi er, enten vi vil det eller ikke, og vi 



alle har jo våre djevler, spørsmålet er jo hvordan er det vi håndterer dem. Men i veldig stor grad så preger de 
oss, og de må vi ta tak i, ikke sant, fordi at de kan gjøre at du både kommer videre og at du faktisk blir en 
bedre person, selv om det kanskje har vært vondt en periode. Men veldig mange tar jo å legger det helt 
nederst i sekken, slik at det aldri skal komme ut, men det gjør jo det.  
 
Det man i veldig stor grad må gjøre for å komme innpå noen uansett hva motivet er, det er jo å bygge tillit. 
Det er jo fundamentet, hvis du ikke har tillit så slipper du ingen innpå deg, og etter hvert vil du jo bygge opp 
såpass med tillit at folk begynner å tro på deg, og åpner seg litt, og samt at man må ha mot nok til å faktisk 
pirke litt borti, slik at det kommer litt frem. Samtidig som man må ha respekt for at ikke alle ønsker å åpne 
seg så innmari mye. Tillit er fundamentalt. Og veldig mange tror jeg nok, når de prater om tillitsbasert 
ledelse, så prater de om det som definisjon, også driter de i mennesket. De bare prøve å komme dit hvor du 
får nok tillit, så du kan gjøre jobben din, også driter de i menneskene, også legger de kun fokus på fag. Og 
det er jo kanskje bare 10% av livet ditt da. Og for å komme dit, så må du bygge tillit. Og da må du bry deg, 
og vise at du bryr deg om disse tingene. 
 
Hvordan kan dere bruke Great Place to Work, og hva kan dere ikke bruke det til?  
Vi bruker det mest som et termometer, fordi det er en spørreundersøkelse som lages av andre som gjør at vi 
kan sjekke temperaturen på hva de ansatte mener og ikke mener. Og da kommer de tilbake med 
kommentarer, og vi bruker det aktivt, vi ser på det etterpå, og ser om det er noe nedgang og sånne ting. Det 
som er litt synd det er det at man som menneske, så dør man jo mye klokere enn da man ble født. Du må 
også tørre å utfordre, og det er det mange som sliter med, det er derfor mange bommer. Man er ikke så flink 
til å utfordre, men det blir man litt flinkere på etter hvert. Hvis du skal få forandring, så må du bygge tillit, 
også må du tørre å utfordre, og da får du forandring. Og det er det vi bruker Great Place to Work 
undersøkelsen til, vi presenterer jo undersøkelsen også tar vi det til etterretning. Og der er det jo mange andre 
som stopper, og da blir det bare med de fine julebordtalene. Mens vi tar jo hele tiden å utfordrer våre ansatte, 
vi har strategisamlinger, vi har fagdager og vi spør dem når vi skal lage en strategi om hva vi skal gjøre. Hva 
er det vi skal gjøre, hva er det vi skal bruke penger på, vi utfordrer dem og inviterer dem i et auditorium, og 
spør hva vi skal gjøre. Skal vi fortsette med det vi gjør, og hva skal vi gjøre annerledes? Også kommer de 
med innspill. Og da må du tørre å utfordre, samtidig som man må ha den tilliten hvor de faktisk tørr å svare 
deg, og komme med dritt også. Og de skjønner at det de sier vil bli tatt til etterretning, og da blir det 
forandring. Det som er så synd, det er at dette her blir veldig mye kjerring, og tro meg, kjerring er mer et 
begrep på hvordan man tar ting, og hvordan man gjør ting, enn at det går på kjønn. Så menn kan også være 
kjerringer, for det går mer på hvordan man gjør dette her, hvordan man faktisk utfordrer andre, hvordan man 
prater med andre, hvordan man tar tak i ting. Og hvordan man mange ganger legger lokk på det. Hvordan 
man overanalyserer ting. Men hvis du klarer å bygge tillit, så utfordrer du, så for du forandring. 
 
Hvordan lederstil vil du si at praktiseres hos dere? 
Vi har veldig fokus på tillit, vi er nok litt der at vi er kammerat med de ansatte. Det er veldig mange som har 
et sosialt liv sammen med de på jobb utenom jobber. Mange har faktisk vennene sine på jobben, og har et 
sosialt liv med de. Vi har jo et veldig humant syn på hvordan man skal lede mennesker. Vi bygger tillit. Vi 
styrker relasjonene med de ansatte, for at vi skal faktisk kunne spørre. Vi skal kunne utfordre dem. Vi skal 
bry oss. Det viser jo at en litt mer mykere ledelse, altså det å bry seg faktisk om mennesker. Som man faktisk 
gjør i en familie, og med gode venner. Men det å faktisk bry seg, da kommer du veldig langt. Det at du 
virkelig sier at, vet du hva, vi er ikke familie, men vi er folk som virkelig bryr seg om hverandre. Så klart, 
det er litt sånn proft bry seg noen ganger, men det der med at vi skal være den beste arbeidsplassen det er så 
inngrodd i oss. Det er så viktig å både ta vare på de vi har ansatt og deres familie. Nå skal vi jo til fjellet med 



følge og barn, og veldig mange av de forskjellige parene har jo blitt venner. Og koner og samboere har blitt 
venner, og barna kjenner hverandre. Så da kan jo sikker dere mye mer enn meg om faget ledelse, men det 
driter jeg i. Så dere kan sikkert kategorisere dette her, og alt mulig sånn ting, og det er sikkert vel og bra. 
Men det er tillit som i veldig stor grad er kjernen, det er å styrke relasjonen og komme opp på et nivå der folk 
tørr å prate med hverandre og hvor de virkelig bryr seg, rett og slett.  
 
Er det mye delegering, og ansvar for eget arbeid, hvordan fungerer det hos dere? 
Vi er jo seniorkonsulenter, og alle er jo høyskoleutdannet, og de har jo flere år på baken. Og de er jo der ute, 
de er jo veldig skarpe folk. Mange av dem har jo faget, og de tingene der. Men det er nok mange også som 
trenger å bygge litt den sosiale intelligensen sin, men mange er jo smarte der også. Og det gjør at de i veldig 
stor grad blir bare sendt ut til kundene, leid inn hos kundene til å gjøre en jobb. Og de karrer seg frem, de 
spør, du graver, ikke sant, det er jo dette her, de bygger tillit, også utfordrer de kundene, for det er jo det de 
vil. Det vil faktisk utfordre kundene til å endre seg, og bli bedre, og legge igjen noe som gjør at kunden føler 
at nå har de vokst, slik at de kan forandre seg. Så vi bryr oss ikke noe om hvordan det utfører jobben sin, de 
blir bare sendt ut. Kundene tar seg av kontroll av det de gjør. Men det er ikke noe kontroll sånn sett, men det 
er en oppfølging. Så når vi er der ute, så jobber vi jo på samme måte mot kundene våre. Vi bygger tillit, også 
utfordrer vi kundene våre vi også, for å få en forandring. Vi bruker 24 timers mennesket, vi lunsjer med 
kundene våre, når vi har kundemøter og sånne ting så prater vi om alt mulig rart. Og da bruker vi 
relasjonskompetansen som et verktøy for å komme innpå folk. Og det vi gjør da er å prate mye med 
konsulenten, og med kunden for å få tilbakemeldinger om konsulenten, sånn at vi kan jobbe med utvikling. 
Og da utfordrer vi konsulenten på ulike områder for å få tilbakemeldinger på hva som kan forbedres på de 
ulike områdene. Og det er veldig viktig. Det er jo paradokset, fordi de vanskeligste menneskene å utfordre er 
jo de du bryr deg om. Og det er jo veldig rart fordi da har man jo tilliten, men kjenner jo menneskene, men 
man er så redd for å såre den i stedet for å være ærlig. Og i relasjonskompetanse så kaller men det relasjonelt 
mot. Det å faktisk tørre, og man kommer jo faktisk mye bedre ut av situasjonen i stedet for at den eskalerer. 
Og det er jo det som gjør at man blir uvenner og feider og alt mulig sånne ting. Det er noe jeg har vokst på, 
dette med å tørre å utfordre konsulentene i mye større grad, og utfordre kundene.  
 
Ser dere noen utfordringer med å praktisere så mye tillit? 
Ikke så veldig mye hos oss, fordi sånn tilbake til konkrete eksempler, vi har jo ikke noen som kontrollerer, vi 
har jo en kontroller i hele konsernet som jobber 50 %. Det er ingen som går gjennom reiseregningen din. Vi 
stiller jo ikke spørsmålstegn hvis de kjøper noen bøker, eller har tatt en taxi eller noe sånt. Da får det heller 
smelle, også tar vi det da. Fordi hvis du har ansatt riktige folk, så finner du ut av det. Hvis det står så dårlig 
til, så har du kanskje gjort en feil, hvis du ikke vet at folk sliter. Og derfor så har ikke vi noen sånne 
problemer, som kan være et negativt resultat av tillitsbasert ledelse. For eksempel at folk gjør en dårligere 
jobb, at de legger seg litt bak på og slapper av. For det første har du jo kundeaspektet, og mange av disse 
folka de er så interesserte i å levere at hvis de ikke leverer så får de dårlig samvittighet. Folk føler jo en 
sosial tilhørighet, som gjør at det blir en egen kontroll i det du gjør, en egenjustis. Og den egenjustisen står 
veldig høyt hos våre folk. Når vi skal ansatte står egenjustisen veldig høyt, den gir seg nesten selv, nettopp 
fordi vi er et sted som har veldig dyktige folk, som har jobbet hardt for å komme dit. Selvdisiplinen og 
utholdenheten er der, de vet at det er veldig mange andre flinke mennesker her, så de føler nesten et 
presentasjonspress. Så derfor er det ikke noe problem å bare si at de skal gjøre jobben. Det er ikke dermed 
sagt at vi ikke følger opp, men vi følger opp på en positiv måte. Vi er der ikke for å kontrollere dem, vi er der 
for å hjelpe dem. 
 
 



 
Hvordan anerkjenner dere godt arbeid? 
Vi har jo fagkvelder, og på fagkveldene så er det jo konsulentene selv som står for innholdet. Og da blir det 
presentert veldig mange kule prosjekter. Og da får de lov til å fortelle om det. Det er vel den måten som er 
mest effektiv, i form av annerkjennelse. Samt at den daglige oppfølgingen om at her er det gjort et godt 
stykke arbeid. Fordi vi har jo som mål at vi skal ha kontaktpunkter med konsulentene, vi lunsjer med de 
minimum en gang i måneden, vi skal ha kontakt på telefon, vi ringer dem, vi har fagkvelder en gang i 
måneden, vi har sosialt samvær om det er pingpong, dart eller flipperspill og vi har kaffe. Og alt dette skjer i 
løpet av en måned. Så vi har ganske mange kontaktpunkter i løpet av en måned med konsulentene våre. Som 
gjør at vi har muligheten til å anerkjenne, og si at det var bra de gjorde det de gjorde. Det som er viktig både 
med ris og ros er jo at det bør gis ganske umiddelbart, hvis du gjør det for sent, så føler mottaker at det ikke 
er relevant, fordi lederen ikke har fulgt med, men bare gjør plikten sin. Derfor et det viktig med 
tilbakemeldinger, ros og annerkjennelse fortløpende.  
 
Hvordan er kommunikasjonsklimaet i virksomheten deres? 
Vi har jo sånn facebook for bedrifter, men det er vi ikke så gode på. Tilbakemeldingene som er viktigst er fra 
de som er nærmest deg, og de som betyr noe for deg, noen du har tillit til og som du ser opp til. Vi bruker 
Yammer, mail og det at folk prater i veldig stor grad med hverandre. Vi har ikke noe sånt månedsblad, men 
vi har et sånn som vi kaller tingenes tilstand, hvor vi skriver litt om hva som skjer. Og hvis noen får barn 
eller gifter seg så sende vi ut mail. Lederen er veldig flink til å sende ut bursdagsmail, på bursdagen til hver 
eneste ansatt så skriver han en ganske utfyllende mail om vedkommende som blir sendt til alle. Litt om 
personen, hvordan den personen ble ansatt, og hva den driver med. Så det blir jo nesten en bursdagsmail i 
uka, og det blir satt veldig stor pris på. 
 
Hvordan har tillit skapt organisatorisk suksess for deres virksomhet? 
I forhold til konkurrentene våre så får vi jo veldig lojale medarbeidere, det er få som slutter hos oss. De er 
nesten så lojale at det er et problem. Det som er litt av poenget er at fornøyde medarbeidere yter. For at man 
skal yte må alt være på plass på de andre områdene en fag også, både familie og fritid. Tillit hos oss gjør jo 
at vi tjener godt, og det gjør vi. Konsulentene velger sine egne oppdrag, de kan også gå ut fra en kunde hvis 
de vil det. Det gjør at både kundene og konsulentene blir veldig fornøyde, fordi de synes det er kult. Og det 
er en veldig stor forskjell fra veldig mange andre. Vi rakker ikke ned på timeprisen, 40% av timeprisen går 
til selskapet og 60% går til konsulentene. Så hvis konsulenten ikke fakturerer, så tjener han ikke noe i det 
heletatt. Vi må ha fornøyde medarbeidere med høy ytelse, og vi må ha fornøyde kunder og vi må ha 
konsulenter som tørr å utfordre kundene og er villige til å være med på å forandre kundene. Og alt dette her 
gjør at vi går ut med styrket selvtillit, og med tanke på konkurransefortrinn så er vi villige til å gå i bresjen 
for konsulentene våre med tanke på at de ikke vil trives om de ikke har noen kule arbeidsoppgaver. Og det 
setter faktisk kundene veldig stor pris på, at vi ikke bare dytter konsulentene inn til kunden. Og igjen til en 
annen ting, som går på dette her med tillit, det går jo på integritet, og det at vi faktisk står for noe og tørr å stå 
for noe. Og når kunden sier at det er slik og slik, så sier vi bare nei, beklager. Mange går bare inn og tar 
hvilke som helst kunder, men der er ikke vi. Vi har jo seniorkonsulenter som er kresne, som ønsker å gjøre 
en forskjell, som vil legge fra seg noen spor der kundene opplever at dette her var bra. De skal heve nivået, 
eller kundenes bevissthet rundt et eller annet. Og det er det som skiller oss fra veldig mange andre. Hvis 
ingen konsulenter vil ta jobben, så tar vi den heller ikke.  
 
Hva vektlegger dere i rekrutteringsprosessen? 



Vi har ingen annonser, vi har ikke rekrutteringsbyrå, vi har ikke nyutdannede. Det vi gjør er at vi vet hvem vi 
vil ha, og med vi så mener jeg enten vi eller konsulentene. Det er ofte noen de har jobbet sammen med, eller 
som de har hørt om som er flinke. Vi ansetter etter tips fra våre egne. Noen ringer og sier at de vil jobbe her, 
og ganske mange av de får ikke jobbe her. Vi er ikke så veldig interessert i CV og sånne ting når de kommer 
hit, fordi vi allerede vet at dette er folk som er flinke. Så da blir den andre biten kultur, og da handler det om 
de passer inn, og på om det er med på det som handler om tillit og forandring. Vi har i alle fall to intervjuer, 
og etter det så er det et teknisk intervju og det er det konsulentene som utfører. Så for oss er det med kultur 
utrolig viktig, veldig viktig om den personen passer inn. Og vi har jo en sånn lakmustest, som går på om du 
består eller ikke, og hos oss er det om vi kan sitte med denne personen på en pub uten at vi kjeder oss, og har 
det hyggelig sammen. For da vet vi at vedkommende passer inn. Og klart noen ganger bommer vi også, men 
det er ikke så mange ganger. Hos oss er kultur veldig viktig, den sosiale intelligens, fordi alt det andre er på 
plass. Hvis du ikke klarer å prate med andre mennesker så får du ikke gjennomslagskraft, og da får du ikke 
mye tillit.  
 
Hvordan er utdannelsesnivået på de ansatte hos dere? 
Høyt, hvis ikke kommer de ikke til oss vet du.  
 
Intervjuet avrundes med en hverdagslig prat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 9: Transkribert intervju med respondent F 
 
Hvis du har lyst til å starte med å fortelle litt om selskapet sin strategi, visjon og misjon? 
Jeg vet ikke hvor mye dere kjenner til selskapet vårt, eller hvor viktig det er i den sammenheng, men ja altså 
vi skiller for det første litt ut, synes vi selv da, fra mange andre selskaper, og spesielt når det gjelder strategi 
og sånn. Vi har liksom ikke de flyktige, store strategiene og målene for fremtiden, for ja, det passer vel 
egentlig ikke oss, der vi har blitt et stort selskap med over 1000 ansatte, og prøver og ønsker å være litt som 
et lite selskap. Og det klarer vi også på mange måter, fordi vi har sånn liten historiebegrep, at vi er veldig 
regionale, sånn at hver region har veldig stort selvstyre. Og de opererer på en måte på sine lokale markeder, 
ja sånn som de mener er riktig da. Og både fordi medarbeidere og kunder i Rogaland for eksempel krever 
andre ting enn de i Oslo. Så vi har ikke så masse sånn felles, ja verken mål eller strategi. Men vi har en 
felles, i forhold til kommunikasjon for eksempel da, så prøver vi å fremstå som ett selskap, og vi bruker jo da 
det som er styrken ved å være stor da, ved at vi er mange og har ekstremt mye kompetanse, for vi er jo en 
kompetansebedrift, og det er det som er det viktigste egentlig. Og det er det som er det morsomme med å 
jobbe her, så men sånn i forhold til de litt sånn store byene så er det jo det at vi ønsker å gjøre noe som har 
betydning for samfunnet, og enkeltmennesket, og etterlate oss mer enn bare profitt. Det er på en måte den 
setningen som vi jobber mot.  
 
Hvordan føler dere at dere står i forhold til den målsetningen?  
Vi er jo på god vei egentlig, vi har ikke holdt på med det så lenge, dette med det samfunnsengasjementet og 
samfunnsnytten av det vi gjør. Det er noe vi har holdt på med nå, vi begynte sånn forsiktig for et par år siden. 
Men vi ser jo at det kommer mer og mer, og vi bruker mye kommunikasjon både internt og eksternt. Og for 
så vidt delvis når vi skal prioritere, ikke sant i forhold til prosjekter og den type ting da. Så vi er på god vei, 
men vi er jo veldig stødige på en måte, ved at strategien vår utover det er jo at vi skal bli bedre på å være X 
på hvert aller beste. Og det er jo litt sånn tilbake til Great Place to Work egentlig også, der får vi bekreftelse 
på at vi er gode på veldig mye, som vi mente at vi var gode på også, og vi fokuserer egentlig bare på å 
forsterke det enda mer, og gjøre det enda mer, og at vi klarer det enda mer hver gang da. Ikke sant, for man 
klarer jo ikke være like god på alt hele tiden. Man feiler av og til, og det å feile færre ganger, det er på en 
måte strategien, samtidig som vi skal ha en organisasjon som er så smidig at den lett kan snu seg rundt hvis 
det behøves. Vi vet ikke hva vi skal levere om to år, for den teknologien er kanskje ikke oppfunnet ennå. Så 
vi skal være posisjonert til å være der og up to date, når ting skjer og det kundene våre trenger, og gjerne litt i 
forkant. Men basert på kundens behov. Så det å være skrudd sånn at vi fort kan snu oss om. Og det har jo for 
eksempel kontoret vårt i Rogaland trengt å gjøre nå det siste året, hvor det har skjedd mye, og det har de klart 
veldig bra. Men det er knallhard jobbing, men det er en sånn felleskap og dugnadsånd som bare ”dette skal vi 
klare”. Ikke sant, vi har klart oss i mange år, vi har vært i bølgedaler før.  
 
Hvordan bruker dere Great Place to Work i arbeidet deres? 
Ja, for det første så bruker vi jo da denne medarbeiderundersøkelsen, og det er også det vi gjør, for vi har 
ikke noe mer samarbeid med dem egentlig. Men vi har vel kjørt denne, eller ja vi har hatt et samarbeid med 
dem i fem år tror jeg, og vi har vel kjørt den fire ganger, for det var ett år vi ikke hadde den da. Men det er 
jo, for det første så er det jo en sånn temperaturmåler, og vi er veldig opptatt av å finne ut hva medarbeiderne 
våre mener, for vi vet på mange måter at vi er gode på mange ting, og tror vi kanskje er enda bedre på det 
enn det vi er. Så det å få det, få en bekreftelse og en tilbakemelding på der vi ikke er like gode som vi burde 
være eller ønsker å være. Og klare å identifisere noen områder som vi kan jobbe mer med da, fokusere mer 
på, og det har vi jo gjort ut fra den undersøkelsen, og den har for så vidt over disse årene vært de samme 
tingene, så vi ser jo at når vi gjør tiltak så får vi uttelling.  



Hvilke tanker gjør du deg når du hører begrepet tillitsbasert ledelse? 
Ja, man er jo vant til å høre det begrepet gjennom Great Place to Work da, og det passer oss veldig bra. Men 
vi er veldig opptatt å være uformelle og veldig enkle i kommunikasjonen vår der vi ønsker å snakke med 
rene ord. Så vi bruker vel egentlig veldig lite sånne begreper, så det er ikke noe vi bruker internt verken blant 
ledelsen eller utad, men det er jo i stor grad det vi praktiserer. For her er det kunnskapsmedarbeidere, og det 
som motiverer medarbeiderne er jo det å ha frihet under ansvar, der frihet er en av våre største verdier, som 
vi styrer masse etter. Det å gi frihet er jo også det å gi tillit, og med det følger selvfølgelig et ansvar. Og 
friheten den er veldig gjennomsyra i hele organisasjonen, for det betyr litt dette som vi snakket om i stad 
med regionene har stor frihet til å gjøre det de mener er riktig, det er ingen konsernledelse som forteller at de 
skal gjøre sånn eller sånn. Hver enkelt leder har veldig stor frihet til å gjøre de avgjørelsene man mener er 
riktig for sin avdeling og sine medarbeidere, og hver medarbeider har en viss grad av frihet i forhold til, man 
kan selvfølgelig ikke plukke akkurat hvilke oppdrag man vil eller velge å ikke ta oppdrag, men man har en 
god dialog og man prøver å finne gode prosjekter som passer den kompetansen. Man har stor påvirkning på 
hvordan man skal utvikle sin kompetanse, man har sånne enkle ting som å, du kan velge akkurat hvilken 
plattform og hva slags type pc-verktøy du vil ha, om du vil jobbe på PC eller Mac, eller ikke sant det er ikke 
noe sånt at dette er vår avtale og vår leverandør, så det må du ha. Da kan man velge uansett, og i dag så er 
det sånn, eller før så var det sånn at de som programmerte og utviklet de satt på store PCer, og designerne 
satt på Mac, men sånn er det ikke lenger. Nå er det helt hulter til bulter, og de kan velge helt fritt hvilken 
telefon de vil ha. 
 
I forhold til fastholdelse av ansatte og det å vise tillit til dem, har du noen tanker rundt det? 
Hvis man ser på turnoveren, så kan man se at den er på rundt 10%, og det er egentlig ganske bra. En kan jo si 
at gjennomsnittsalderen vår øker jo en del da, det er jo kanskje ikke så bra. Men stabilitet er jo viktig, og vi 
har jo mange som har jobbet her lenge, og det er vi opptatt av, det å beholde dem. Men vi har jo vokst, slik at 
påfyllingen er jo ofte litt yngre da. Men det å ha en ledelsesform som tiltrekker folk, og gjør at folk trives, 
det er jo helt essensielt. Så det er vi opptatt av, men vi snakker veldig mye om kulturen vår, og det er liksom 
kulturen som er vårt største konkurransefortrinn, kultur og ledelse det henger sammen, og lederne er de 
største kulturbærerne. Men det å jobbe med den kulturen vi har, i forhold til dette her med verdiene våre, for 
vi har en ambisjon og vi har noen verdier, og de bruker vi veldig mye når vi styrer og skal ta beslutninger da. 
Og det er på en måte et mer sterkere, og mer innarbeidet begrep enn ledelsesform. Men det henger sammen, 
men det er kulturen vi snakker om, og det er fellesskapet og det er friheten, det å hjelpe hverandre og dele. 
 
Nå har vi kanskje vært litt inne på det, men hvis du skal beskrive den lederstilen som dere har her i X, 
hvordan vil du beskrive den?  
Veldig uformell, det er en veldig flat struktur, og det er veldig viktig å holde på det. Også har vi et begrep 
som vi bruker som er veldig gjennomgående også, og det er ”tett på”, ikke det at begrepet i seg selv er så 
veldig spesielt, men at for oss betyr det veldig mye, for det betyr blant annet at lederne skal være tett på sine 
medarbeidere, det er viktig at lederen kjenner sine medarbeidere. Man skal helst ikke ha en for stor gruppe 
medarbeidere man skal følge opp, nettopp fordi man skal kjenne de godt. Og vi har jo masse konsulenter, og 
de sitter jo ute hos kunder, du ser dem ikke hver dag, ikke sant det kan gå lenge i mellom. Og man har ulike 
behov, og man har erfarne og mindre erfarne, og man er forskjellig, og da må lederne liksom kjenne dem 
godt og vite hvem som trenger mer oppfølging enn andre, og det at man har en regelmessig oppfølging, der 
man har en-til-en samtale med lederen din, det er litt sånn viktig styrelsesform egentlig. Også har man jo 
medarbeidersamtale en gang i året, hvor man legger til grunn en litt større utviklingsplan, også følger man 
opp den gjennom året gjennom samtaler. Og de kan jo foregå litt forskjellig, de må ikke være i en fast form, 
da har lederen den friheten til å tilpasse det sånn som han mener er riktig til den medarbeideren og den 



situasjonen. Så det er mye sånn åpenhet og det er mye tillit, og det er veldig viktig, men det må jo være en 
form for styring også, nå har lederne våre også veldig bred ansvar, for de har ofte både salg og kundeansvar, 
så det ”tett på” begrepet handler om kunden også, det å være tett på kunden, at man er litt i god dialog med 
kunden hele tiden, og er en partner.  
 
I hvilken grad er lederen spesialist på det område han er leder på? 
Det varierer jo veldig, vi rekrutterer jo ledere stort sett internt, fra konsulent til leder, men ikke alltid. Og en 
gang i tiden har nok de fleste vært ekspert på sitt område, altså at de har en teknisk bakgrunn der, men det er 
veldig få av våre ledere som er utdannet som ledere. Vi har jo noen som har noe siviløkonom utdannelse og 
sånn, men de fleste er nok heller sivilingeniører og den type ting, og har blitt ledere og vært ledere i mange 
år egentlig, og drives av en utvikling av faget på en måte, og utviklingen av disse menneskene og den 
kompetansen, men går du fra å være konsulent til leder, så tar det ikke lang tid før du kanskje akter ut på 
faget ditt. Så det er jo ikke de som er spydspissene, langt i fra, de blir jo sånne fasilitatorer og 
omsorgspersoner, så faglig sett er det ikke de som er de viktigste.  
 
I hvilken grade er lederne opptatt av medarbeidernes beste? 
Hundre prosent. Neida, eller man kan si, ambisjonen vår er å være det mest troverdige konsulentselskapet 
med de mest fornøyde medarbeiderne og mest fornøyde kundene. Og da i medarbeiderundersøkelsen, så får 
vi jo da medarbeidernes oppfatning, også har vi også begynt å måle kundenes oppfatning og de samsvarer 
ofte veldig ofte. Men når det gjelder ambisjonen så er det veldig bevisst at det er medarbeiderne før kundene. 
Og det sier til og med vår administrerende direktør når han er ute i kundemøter: ´medarbeiderne våre 
kommer før dere, men det kommer dere til gode hvis vi setter medarbeiderne først, for da blir de fornøyde og 
så gjør de en bedre jobb´, og det kommer dere til gode. Og det er helt bevisst. Og alle har det i bakhodet, og 
hvis du står og har masse dilemmaer, når du kommer med denne lederutviklingssamlingen som vi hadde nå 
hvor vi har kjørt alle lederne gjennom, hvor vi nå hadde tolvte og siste samling i løpet av noen år, eller 
foreløpig siste, men der bruker vi mye tid på å diskutere akkurat de der dilemmaene. At vi snakker om dette 
med strategien og kulturen vår, og historien vår og hvem det er vi ønsker å være. Også med det bakteppe så 
diskuterer vi de dilemmaene som lederne kommer opp i hele tiden, og det handler jo ofte om, altså det er tre 
dimensjoner, det er medarbeiderne, kundene også er det forretningsforståelsen. Og du må ta hensyn til alle 
ikke sant, det skal være butikk, du skal tjene penger, du skal ta vare på medarbeideren, og du vil gjerne 
kundens beste, og du vil jo være der for kunden og gjøre det kunden vil. Men medarbeiderne kommer først.  
 
I hvilken grad overholder lederne de etiske standardene som gjelder i virksomheten?  
Det vil jeg si i veldig stor grad, men selvfølgelig feiler vi jo av og til. Men denne samlingen som vi har hatt 
nå da, som er litt mer en sånn kultursamling nesten, men hele hensikten med den har jo vært så samle ledere 
fra hele selskapet i mindre grupper og bruke tid på å diskutere dette her, nettopp for at de skal ha det under 
huden og det skal være deres prioriteringer på en måte og vite hvilke verdier vi står for og styrer etter og vite 
hvilket type selskap vi skal være. Være sikre på at den kulturen gjelder overalt da kan du si, og at vi blir 
kjent og lærer av hverandre. Så den er jo med å absolutt sikre at vi følger de etiske standardene, det vil jeg 
påstå, og medarbeiderundersøkelsen bekrefter jo også det. Men selvfølgelig vi ser jo noen ganger det at det 
ikke er sånn, vi sender ut sånne exit-undersøkelser når noen slutter, og hender jo av og til at noen skriver ting 
der eller krysser av på årsak til, sluttårssak som vi tenker at dette kunne vi vært bedre på. Vi kunne ha 
unngått denne situasjonen eller ja, men når du ikke klarer å gi en person den utviklingen som de ønsker da 
ikke sant, de blir sittende, også er de utrolig gode på ett eller annet, og kunden elsker dem og vil ha dem, 
men konsulenten er drittlei av å sitte der i fire år, og ønsker noe annet. Tatt det opp flere ganger og får aldri 
et nytt prosjekt, ikke sant, da har vi jo egentlig ikke satt medarbeideren foran kunden og forretning. Og det er 



jo ett av disse dilemmaene, også har man prøvd å tøye det litt, også sett og ja, selvfølgelig det hender det at 
vi ikke klarer det, men i veldig stor grad så gjør vi det, og kanskje også mer og mer, og det er jo det positive 
med å være litt større da, at det finnes muligheter. Men så har du da Rogaland nå som sliter big time, ikke 
sant, og da må de virkelig brette opp armene og ha masse ledige konsulenter og da tar man jo de oppdragene 
som finnes, for man skal ha mat på bordet. Skal du ha medarbeidere eller ikke, og da er det kanskje bedre at 
medarbeideren jobber litt ekstra og tar oppdrag som ikke er like populære, og kanskje må reise litt mer, for 
da har du faktisk oppdrag. Og det handler jo mye om kommunikasjon, at man får folk til å forstå at det er 
nedgangstider. Og at man har en tett dialog, hvor man har forståelse for situasjonen der man er ærlig slik at 
de ansatte får tillit til deg. Vi hadde siste undersøkelse som var nå i desember, og da sa han lederen for 
Rogaland, han ringte og spurte: ´Stemmer disse resultatene? Det kan jo ikke stemme.. for vi har fått så 
utrolig bra resultater´. Og de har hatt regions-møte og sagt at vi vet ikke hva som er rundt neste sving, men vi 
jobber alt vi kan, vi har ikke ønske om å si opp noen, og vi prøver å få dette til, men betyr at det er minimalt 
med kompetanseutvikling, det er null lønnsvekst, det er kjipt. Regions-møtene som de har hvert år har pleid å 
være på restauranter med fine hvite duker og champagne, og nå var det telt på parkeringsplassen og 
tappetårn, men de hadde det superhyggelig og kjempebra ikke sant, og da får du med deg folk, fordi folk har 
tillit.  
 
Ja, neste spørsmål er jo litt som du nettopp sa, men litt på hvordan dere mener dere utøver tillit i 
arbeidshverdagen her hos dere? 
Ja, altså folk er jo mye på egenhånd ikke sant, for de er jo konsulenter eller jobber i prosjekt, og da er det 
ikke sånn at lederen kan følge dem opp hele tiden, for lederen er jo ikke der, og det kan gå lang tid mellom at 
man snakker sammen også, så bare på den måten, men samtidig er man der hvis det er noe da, man må jo 
være tilgjengelig, og ha de korte statusene eller møteplassene på en måte da.  
 
Hvordan føler du at dette med tillit kan ha spilt inn på en evt. organisatorisk suksess hos dere? 
Jeg tror det egentlig er den eneste måten å få kompetansemedarbeidere til å yte maksimalt, ikke sant, ha de 
motivert. Så må de ha stor mulighet til å påvirke egen kompetanseutvikling, og det har de jo og at de, altså 
det er på en måte kompetansene og oppgavene er viktigere enn veldig mye annet, og der er liksom lojaliteten 
deres også. Også må de trives der de er da, og føle et fellesskap, det er det vi jobber mye med, med å bygge 
det fellesskapet, også må de få anerkjennelse for faget sitt og det de gjør ikke sant, for da betyr det noe, og 
det er viktig da. Og det får de jo på mange måter da… 
 
Ja, har dere noe opplegg i forhold til gode prestasjoner, anerkjennelse og slikt? 
Der gjør man mye forskjellig da, det er ikke noe som er konsernbestemt, det er liksom regionene som finner 
det som fungerer. I Rogaland for eksempel så har de en ordning der alle som kommer med forslag til, ja noe 
som fører til et kundemøte da, så får de en Prosecco, og det deles ut på sånne regions-møter. Så når noen gjør 
noe bra, så handler det om å få dem til å skinne litt, ikke sant, vise frem hva de har gjort, og det gjør vi med 
sånne internkonferanser som mange regioner har i ulike form, man er ulik størrelse, sånn at det får litt ulik 
karakter. Men her i øst for eksempel, så har vi to ganger i året noe som vi kaller for Big One, som er en 
intern konferanse, hvor det kanskje er opp til rundt femti foredrag, som er sånn sju-minutters, der vi holder 
på i tre timer eller noe, hvor vi går fra foredrag til foredrag, hvor de ansatte forteller om enten et prosjekt de 
har jobbet på, en teknologi eller noe som er nytt, eller noe som de har lyst til å sette seg inn i. Det er ganske 
sånn fritt da, og da er det mange som melder seg til å holde foredrag, også får man jo da muligheten til å vise 
seg frem på en måte. Også selvfølgelig fortelle om alt det folk gjør da, og alt det de er med på, også har vi en 
blogg hvor folk kan blogge, vi deler det ut, og det er jo viktig for de ansatte å få litt sånn cred for 
kompetansen sin. Så det er jo kompetanse som er det viktige, og vise frem medarbeiderne våre.  



Ser du noen negative aspekter med å utøve tillit?  
Nei, det er jo ikke det, men det er jo ikke noe minus med det, men det krever jo oppfølging også. Tillit krever 
en tydelighet som vi kanskje ikke alltid er like gode på. Det som er problemet er når noe ikke fungerer helt, 
da har ikke lederen vært tydelig nok på forventninger. For det å styre handler jo mye om det, man kan jo ikke 
gi helt frie tøyler for da går det jo helt galt. Så de må jo styres likevel, innenfor noen rammer, også må de ha 
stor frihet innenfor de rammene. Og det å klare å sette de rammene tydelig nok da ikke sant, og 
kommunisere de, det er jo utfordringen, og det er noe vi må jobbe med hele tiden. For å forstå viktigheten av 
det da.  
 
Jeg tenkte vi skulle gå litt over på motivasjon, selv om vi allerede har vært litt innom tema, men hva gjør 
dere for at medarbeiderne skal få en opplevelse av en meningsfull arbeidsdag?  
Det viktigste er vel egentlig den jobben de gjør i hverdagen, hos kunden, og at de har bra oppgaver, at 
lederne klarer å selge inn interessante prosjekter, at arbeidsbelastningen er riktig, ja at man får brukt 
kompetansen sin og at de får utviklet den. Det er jo det aller viktigste. Så jobber vi mye med det sosiale 
fellesskapet, det er jo litt med den sosiale biten som går litt mer mot det private, hvor vi har jo, ja på disse 
konferansene også så er det jo mye fokus på det sosiale, og at det er hyggelig, og dette med de klassiske 
julebord og fest og den type ting. Og det er mye i avdelingene også, ikke sant, at man feirer og har 
avdelingsmøter som ofte inneholder en sosial bit, eller et prosjektmøte som også inneholder en sosial bit. Så 
man bruker veldig mye tid og ressurser på det, og det går jo på folks fritid, men vi ser jo at folk stiller opp i 
veldig stor grad, man har et ønske om det. Vi er relativt rause på å bidra til alle type initiativ som gjelder 
sånne fritidsinteresser, så lenge det gjelder for alle, altså vi har en haug med interessegrupper, der det er mye 
med idrett, også har vi utvidet det til å være veldig mye annet også, der vi har alt fra fotokurs, og tegneklubb 
og villmarks-gruppe som tar jegerprøven, ja det er veldig mye forskjellig da. Men alt det er jo med å binde 
folk til hverandre da, kan du si. Også har vi da den Store Uavhengighetsdagen, som er årets store 
høydepunkt, hvor vi feirer egentlig bursdagen til X, for at vi ble X, for vi har jo en spesiell historie med at vi 
kjøpte du selskapet, og ja da feirer vi det, det er jo rundt 23. August som er datoen, men det er liksom rundt 
der, også drar man på en tur. Tidligere så har det alltid vært hele selskapet, men vi har blitt så mange at det 
har blitt vanskelig å lage egentlig gode opplegg for så mange da. Vi var i Trondheim for to år siden, ja og da 
var vi alle samlet, og det ble veldig fint, men nå har vi sånn regionsvis i noen år sikkert. Så da gjør man litt 
forskjellig, men da er det en helg hvor det bare er hygge og samvær, ikke noe faglig, men det er i 
utgangspunktet bare fritid også, så man ikke tar noe av arbeidstiden. Og vi bruker mye penger på det, og det 
er kjempeflotte turer, og det er veldig bra oppmøte på det også, god stemning og ja, dere kan se på bildene 
som henger ute i resepsjonen, der det er bilder fra disse turene da. Så er det noe nytt hvert år, vi vet ikke hva 
som skal skje i år, det blir jo da offentliggjort nå snart, på et sånn Big One, så det er jo litt spennende. Ja, så 
det er jo en ting, om er viktig sånn for motivasjon og som motivasjonsfaktor da. Men kompetanse er jo det 
aller viktigste, og arbeidsdagene og at oppgavene er gode og spennende, det er det aller viktigste.  
 
I hvilken grad involveres medarbeiderne i viktige beslutninger som blir tatt? 
Det spørs litt hva slags type beslutninger man snakker om da, men hvis det gjelder på en måte, altså 
kunnskap, fag, fagutvikling eller prosjekt og kunder, og sånne ting, så er det jo egentlig veldig involvert, 
fordi eller det er litt avhengig av hva slags type rolle du har da, men vi har jo masse rådgivere hos oss, og det 
er på en måte en del av en beslutningsprosess, at det er de som har kompetansen som bidrar. Og som da 
kanskje påvirker de viktige valgene. Men hvis vi gjør store beslutninger, hvis det er mer internt, så er det jo 
mer lederen som på en måte bringer stemningen fra sine. Men vi er jo som jeg sa i stad, veldig uformelle, flat 
struktur, så vi har jo ikke noe veldig hierarki, ikke sant, og det tror jeg ikke folk opplever at det er noe sånn 
avstand mellom leder og ansatt for eksempel. Og det er jo bare å gå inn på kontoret, til hvem det er egentlig, 



hvis du mener noe. Og vi ser jo for så vidt det i alle sånne grupper, og man skal jo ikke si at det er lite 
engasjementet, men det er lite som dukker opp da. For det er ikke så mye å ta tak i, og det er jo bra. Vi har jo 
akkurat hatt styrevalg, blant de ansatte, og skal ha tre representanter til styre, og da er vi litt sånn, at de er jo 
styremedlemmer på lik linje med andre styremedlemmer, så de er valgt av de ansatte, så det er jo ikke det at 
de representerer dem sånn sett, men man vil jo tenke at man kanskje i utgangspunktet vil velge en vanlig 
medarbeider da, men likevel er det ledere som blir valgt inn og foreslått til kandidat og sånn. Og det tenker 
jeg at det må jo tas som et tegn på at man ikke ser på ledelsen som en egen gruppe sånn sett da, men at det er 
en kollega.  
 
Nå har vi jo snakket mye om dette med å gi tillit når konsulentene er ute hos kundene, men hvordan ser 
lederne på dette med å gi fra seg kontroll? 
Jeg tror ikke lederne her er så veldig opptatt av kontroll på den måten tror jeg, de har et veldig stort ansvar, 
og det er veldig bra for dem hvis de får hjelp. Så jeg tror det er mer den veien, at det handler om å spille 
hverandre gode, og bruke liksom alle de man kan. Og vi har et ekstremt bredt tjenestespekter og folk kan 
forskjellig, så det er jo ingen som kan alt, så man er jo nødt til å bidra inn i et fellesskap.  
 
Er det noen form for kontroll på det arbeidet som utføres?  
Altså det er jo egentlig kundene som er den kontrollen. For nå har vi jo begynt nå, vi har ikke gjort det så 
mye før, men nå har vi hatt sånne kundemålinger. Ikke på alle, men på noen undersøkelser også har vi, ja vi 
jobber mer mot det å hente inn mer systematisk da, tilbakemeldinger fra kunder. Men der igjen så er det jo 
dette ”tett på”, at man har veldig tett dialog, og man får jo tilbakemeldinger der, men de kan jo gjerne være 
muntlige og ikke så lett å systematisere da for videre oppfølging. Men det jobber vi mer og mer med å få det 
da.  
 
Hvis det skjer noe feil, er det noen form for rapporteringssystem da? 
Det er igjen dette med dialog gjerne, det er ikke noe sånn veldig definert rutiner på det, men det er dialog 
som er det viktige. Og det skjer jo selvfølgelig, altså og det er alt fra mennesker, det er kjemi, og noen 
ganger er kompetansen feil, og noen ganger så var forespørselen for dårlig, noen ganger har vi ikke lest den 
godt nok, altså sånt skjer jo. Også har vi jo, vi har jo både sånn ren utleie av folk og kompetanse, også har vi 
jo prosjektansvar hvor vi skal levere en tjeneste. Og der kan det jo også oppstå ting, og feilestimering av tid 
for eksempel. Det skjer jo, og da må man gå i dialog med kunden og se på hva som er årsaken og det er jo 
ofte flere grunner til det også ikke sant. Og hvor ligger problemet, ligger det hos kunden som tror at de skal 
få den hjelpen de tror de har bestilt, eller er det vi som prøver å levere noe som er mye flottere enn det de har 
bestilt og skal betale for, ikke sant, og det handler både om prosjektledelse, og ja det er noe med det å være 
tydelig igjen. Styringen på disse konsulentene, de kan jo ikke bare levere hva de vil, eller lage det kuleste de 
vet. Altså det klassiske er jo det der med at man bestilte en Lada og vi leverer en Porsche, ikke sant, for det 
er alle disse dyktige konsulentene som vil gjøre sitt beste, og velger det kuleste og sånn, og det går jo ikke, så 
der må det styring til. Og det er da en prosjektleder som skal styre dette her, men da trengs det jo gjerne hjelp 
fra mer eller mindre ledelse som har noe leveranseansvar og som har kontakt med kunden. Men hele den 
prosessen skal være ganske smidig da, det er ikke sånn at en avdeling gjør en jobb, også overleveres det til 
neste, også trekker man seg tilbake, men at man er involvert hele veien.  
 
Litt over til kommunikasjon, som har kommet opp flere ganger, men hvordan beskriver du 
kommunikasjonsmiljøet i organisasjonen og hvilke kommunikasjonskanaler bruker dere?  
Internt så har vi intranett, som ikke fungerer optimalt egentlig, og det ser vi jo, for det finnes andre måter. Og 
der igjen så går det på alt det som skjer på et lokalt nivå, det fungerer ganske bra og raskt og smidig og det er 



liksom fort gjort å gjøre en avgjørelse for det skal ikke godkjennes i mange ledd oppover, der en leder kan ta 
en beslutning på det selv. Og man kan bare legge ut den informasjonen vi vil og hente inn og sånn. Også 
kommer det opp på hele selskapet, hvor alle regionene er involvert, så er alt mye tregere ikke sant, for da 
skal det være konsensus og man er ulik og man har ulike behov og da er det straks mye mer komplisert. 
Fordi man vil jo ikke ha det sånn at det er en som sitter å bestemmer og sånn gjør vi det, men det er jo mye 
dialog, det er utrolig viktig altså.  
 
Hvis det skal deles positive og negative informasjon i organisasjonen, hvordan gjøres det? 
Det er jo absolutt best å dele den muntlig, litt avhengig av hva det er selvfølgelig, og hvilket nivå det berører. 
Men si at vi har et skikkelig sånt problemprosjekt, hvor vi taper mye penger, der vil jo prosjektgruppen 
merke dette her, på ett tidspunkt, og da har man en dialog der, og man forsøker å løse det, også er det kanskje 
først når den prosessen begynner å nærme seg nå at man informerer internt på et større nivå da. Fortelle at vi 
gjør disse tiltakene, også må det jo nesten trekkes frem i sånne kvartalsrapporteringer også, for hvis det er 
store summer da, for da er det jo kanskje et tap som berører regnskapet, og da kommer det der da. Men det er 
jo selvfølgelig veldig avhengig av hva det er da, vi har jo hatt to dødsfall for ikke så langt tilbake da, og det 
er jo veldig trist og tragisk hendelse, og det var jo administrerende som, ja eller han jobbet jo her i Oslo, men 
for så vidt innen konsern, og da var det jo administrerende som delte det. Først så var det noen samtaler 
mellom lederne, og dette skjedde i løpet av en helg, og det var jo noen som visste om det. Men han var 
ganske fort ute med å gi en ganske rask, kort beskjed egentlig, også kom det litt mer da på førstedag. Vi 
hadde jo sånn minnestund nede, men ikke sant, det er jo de lokale som er mest berørt, men så er det jo andre 
som føler på det også på en måte. Det første dødsfallet var oppe i Trondheim, og da var det jo de mest som 
var berørt, og de som har jobbet tettest med vedkommende. Så det blir jo litt sånn, sette seg ned, hva gjør vi, 
omsorg for alle som er her, hva må vi gjøre, så det er jo mye.  
 
Uff, ja det er triste hendelser.. men litt til slutt nå tenkte vi å snakke litt om rekruttering. Hvilke 
egenskaper ser dere etter i potensielle nyansatte? 
For det første så sier vi at vi bare ansetter hyggelige folk. Og selvfølgelig ser vi på en CV og en kompetanse 
som man går gjennom, og det er relativt høye krav der. Vi går nok mot en tid der hvor vi kan ansette litt mer 
ferske utviklere og sånn, men vi har tradisjonelt hatt de som har hvert fall jobbet noen år da, og som har gode 
karakterer, så det er noen kriterier der. Også varierer det jo veldig fra hvilket kompetanse- eller 
tjenesteområde vi snakker om da. Men det er liksom noe med at du må ha, det er noe basic med at du skal ha 
en viss utdannelse, og bra resultater. Men ellers så er vi jo veldig opptatt av å finne rett person som passer 
inn i organisasjonen, at de samsvarer med de verdiene vi har, og ønsker å bidra til fellesskapet. Og vi har jo 
bare incentivordninger som bare bidrar til fellesskapet og det med å dele kompetanse og jobbe sammen mot 
et mål, vi har ingen individincentiver, bortsett fra lønn. Så hvis det er sånne folk som er mest opptatt av 
profitt og få mest mulig ut av sin egen fakturering, så passer de jo ikke inn her. Så det må jo på en måte 
være, det er jo det med kompetanse og oppgaver som er det viktigste, også må de passe inn, de må være 
hyggelige folk. Skal man være konsulent så må du ha en konsulentprofil, hvis man kan kalle det det, man må 
ha litt folkeskikk, og snakke et bra språk, du må kunne formulere deg godt. Når våre konsulenter er ute hos 
kunder, så skal de jo ikke sitte å snakke i koder og masse tekniske språk, de må snakke vanlig norsk språk 
som folk forstår. Også kan de programmere i alt mulig annet, men de må snakke normalt. Ikke sant, og det 
handler innmari mye om kommunikasjon, når kunden har et behov og du skal levere på det behovet, så du 
må ha noen sosiale antenner og være hyggelig, man kommer veldig langt med det. Så det er viktig, og det 
bruker man mye tid på ved denne silingen til et intervju, og der er det gjerne en leder som nesten presenterer 
X og sjekker ut de tingene der. Så kommer mer den faglige biten, hvor det gjerne er kollegaer som er inne å 
vurderer om dette her er bra nok. Også kommer jo helhetsvurderingen til sist da.  



Hvordan er utdannelsesnivået på de ansatte? 
95% har jo høyere utdannelse, så de fleste har vel en mastergrad ja.  
 
Det var egentlig det vi hadde, hvis ikke det er noe du har lyst til å tilføye helt på slutten?  
Nei, altså jeg føler jeg har fått sagt det som vi jobber med i forhold til tillit, og føler vi har vært gjennom alle 
temaene og spørsmålene dere sendte meg på mail, så ja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 10: Transkribert intervju med respondent G 
 
Sånn helt først, det vi gjør er å skrive en oppgave om tillitsbasert ledelse, jeg vet ikke om dette er et begrep 
dere bruker? 
Jo, vi bruker det, og det er jo en av de dimensjonene som vi også måler medarbeiderundersøkelsen på. 
 
Helt først, kan du si litt om selskapets misjon, visjon og strategi? 
Vi har jo en misjon om å være Norges mest lønnsomme meglerforetak, for kunde, ansatte og eier. Så det 
betyr jo at det skal være, skal man være lønnsomme, så må man også være effektiv, også må man også være 
kvalitetsbevisst, og da må man jobbe kontinuerlig med forbedring for å lykkes med det.  
 
Hvordan står dere i dag i forhold til den målsettingen? 
Vi står ganske sterkt, sånn markedsmessig så gjør vi jo det veldig godt. Vi har jo 40% markedsandel totalt i 
region Midt-Norge. Og nå har vi ambisjoner med å ta nye, next step fifty, som vi har som vår neste strategi, 
og jobber nå målrettet med å nå det målet. Men så skal det jo være en bærekraftig markedsvekst også, så vi 
må jo ha god kvalitet på det vi gjør også. Så det er jo den balansegangen mellom det å være dyktig og få 
gjort en stor jobb, kombinert med det å gjøre en god jobb som er utfordringen da. Så det er det som krever at 
vi er ekstra utviklingsorientert.  
 
Hvordan bruker dere Great Place to Work til å nå målet? 
Nei, altså når du har et mål om å være den mest lønnsomme megleren, så er jo det et veldig ambisiøst mål, 
og det sier jo litt om hva man ønsker med det foretaket her, man sier ikke at vi skal være den foretrukne eller, 
altså det skal være den mest lønnsomme så det er veldig veldig ambisiøst. Og du kan ikke ha ambisiøse mål 
og store ambisjoner uten at du har medarbeidere som er motivert, og som vet hva målet er og som er 
motivert for å nå målet. Det er jo en forutsetning og da må man også ha en veldig god og tydelig ledelse, 
men man må også ha medarbeidere som ser på det her som noe annet enn bare noe man gjør mellom 8 og 4 
for å få en lønnsslipp. Det må være folk som rett og slett brenner for faget sitt. Som har lyst til å gi det lille 
ekstra, og som motiveres av ambisiøse mål også. Så det stiller helt andre krav til ledelse og til medarbeidere, 
enn hvis vi skulle hatt en litt mer rolig eller mindre ambisiøs visjon, da hadde det vært annerledes.  
 
Har du noen tanker om hva dere ikke kan bruke Great Place to Work til? 
Det er ingenting vi ikke kan bruke Great Place to Work til, og nøkkelen til å ha motiverte medarbeidere er jo 
det relasjonelle båndet. Og det er jo det Great Place to Work handler om, det handler om det relasjonelle, 
samspillet på arbeidsplassen. Men så er det jo sånn til oss, at vi driver jo ikke å bare jobber internt her. For 
alt vi produserer skjer i samspill med det eksterne, med kunden. Og da er jo også det relasjonelle veldig 
viktig, for at det er jo det som er håndverket vårt, det er jo det relasjonelle, mens i andre yrker hvor man 
leverer en ingeniørtegning med noen subsee-teknologi som er den avgjørende leveransen, så er jo den 
avgjørende leveransen hos oss så veldig mye mer enn bare det formelle. Det er alle de møtene mellom 
mennesker, og kvaliteten på de møtene og det relasjonelle, det er jo det som gjør om vi får et resalg eller en 
god referanse også videre. Derfor så er det å jobbe bevist med det relasjonelle, det er ikke bare viktig for oss 
internt for å nå foreningsmålene våre, men det er også det som er det beste verktøyet i verktøykassen våres 
for å lykkes med visjonen vår også. 
 
Hvilke tanker gjør du deg når du hører begrepet tillitsbasert ledelse? 
Da tenker jeg på autonomi, at man har tydelige mål, men vet hvor man skal, men når man har kommunisert 
det så har man stor tillit til at medarbeiderne selv finner gode måter til å nå målene på. Og at medarbeiderne 



selv tar ansvar for hvordan man løser oppgaven, og at det er en gjensidig tillit til, og at man er trygg på at 
man kan ta opp nye måter å gjøre ting på. Hvis det er utfordringer så er det takhøyde for å ta opp ting slik at 
man kan forbedre situasjonen, og det krever jo da et godt læringsmiljø hvor det er stor takhøyde og man har 
gjensidig respekt for hverandre.  
 
Hvilken betydning har tillit og tillitsbasert ledelse når dere rekrutterer? 
Altså, det har jo betydning det, for man må jo se at det er medarbeidere som trives med et miljø hvor det er 
stor frihet under ansvar. Og selv om vi har ambisiøse mål, tydelige mål, så er det veldig mye opp til den 
enkelte og ta i bruk sine egne egenskaper og kvalifikasjoner for å lykkes.  
 
Har dere fokus på at det skal være tillitsfulle medarbeidere dere ansetter? 
Vi ser jo etter det i et jobbintervju, og hvis det er nyutdannede så er det jo prestasjonene deres og karakterene 
deres, vi har jo ingen som ansattes som nyutdannet uten at de har vært her i 2-3 år allerede som trainee. Så vi 
har jo et langt løp, og tillit er jo mye viktigere for oss enn karakterer, men det er jo summen av alt som er 
viktig. Og det er jo mye man jobber med, med både disiplin og struktur hvis det er utfordringer, men man vil 
jo ikke kunne lykkes her uten at man har gjensidig tillit. Vi har jo også definerte verdier som går på 
oppriktighet, lojalitet, initiativ og det er også sånn som vi leter etter, og som vi jobber hele tiden med i 
virksomheten også. Når du står ovenfor et veivalg i hverdagen, hvordan samsvarer det med verdiene våres. 
 
Jobber dere mye med fastholdelse av ansatte? 
Ja, altså vi har jo kontinuerlig forbedring for alle, og jeg tror jo at det er nøkkelen til å holde på 
medarbeidere. At du er oppriktig, at de får tydelig oppføling hvis det er prestasjonsavvik så må man tidlig gå 
inn å påpeke det, og spørre hvordan vi kan tette det, spørre hvordan vi kan gå frem for å få tettet det, se på 
muligheter for å nye arbeidsoppgaver, at man er tett på medarbeiderne. Og det er jo fordi at man ønsker å 
videreutvikle kompetansen og holde den i firmaet.  
 
Hvilken lederstil er det som praktiseres hos dere? 
Nå har jo vi 220 medarbeidere og 30 prestasjonskontorer, og 30 ledere, og det er jo operative ledere som 
omsetter og som gjerne er en av de bestomsettende meglerne i tillegg til at de er ledere. Og det er jo mange 
yrker hvor det praktiseres, spesielt i det private, operative ledere. Det er kanskje ikke så vanlig i det 
offentlige, men det at du har den kombinasjonen det skaper noen muligheter men det gir også noen 
begrensinger. Muligheten er jo det at man har ledere som leder gjennom å være gode eksempler og som 
praktiserer det at de ønsker at resten av gruppen også skal oppnå. Og tar del i det og kjenner veldig godt til 
hvordan jobben deres er. Utfordringen er jo tid selvfølgelig at det å få rendyrket tid til å bare jobbe med 
ledelse, det er jo noe som blir vanskeligere å prioritere. Og vi har 30 ulike ledere, de har alt fra null til 8 
medarbeidere under seg, noen har ingen, noen har en og noen har to, og de fleste ligger på et gjennomsnitt 
mellom 5 og 6 medarbeidere. Og da er det selvfølgelig variasjon på lederstilene deres, men vi har jo et ønske 
om at lederne våres skal ha tre ting som er viktig for dem. Og det er jo å sørge for at ansatte har en 
arbeidshverdag hvor de opplever mening, mestring og autonomi. Det er jo det vi terper på, og det er det vi 
ønsker at lederne skal tilrettelegge for. Og det er det vi hjelper dem til å tilrettelegge for, og det er det 
strukturen vår et bygd opp etter da. Også er det jo selvfølgelig variasjoner, noen er flinkere til å være de 
operative gode eksemplene, og andre er flinkere til å prioritere å løfte andre, og jobbe med utvikling internt. 
 
I hvilken grad er lederne spesialist på sitt område? Er det lederne som er de dyktigste? 
Det har nok i veldig stor grad vært slik ja. 
 



I hvilken grad er ledelsen opptatt av det beste for sine ansatte? 
Der er det jo selvfølgelig forskjell, men flesteparten er veldig opptatt av sine ansatte og det er jo ikke alle 
som har ledelse som sitt fag, og som har lang fartstid som leder. Men de er nysgjerrige og ønsker å lære, og 
er veldig lærevillige. Og det som de er veldig god på, og det ser vi jo år etter år i medarbeiderundersøkelsen, 
viser jo det at fellesskapet på alle kontorene er enormt sterkt, og det har jo vært siden 2010, så har jo det 
ligget på topp 10 i Norge. Sånn at det er en omsorg for hverandre, et fellesskap som er helt unikt, og det er 
ekstra unikt med tanke på at yrket er så individuelt. Belønningsstrukturen er så individuell. Det er egentlig 
ikke noen insentiver for fellesskapsbygging, men likevel og på tross av det så har vi landets høyeste 
fellesskapsfølelse, og det sier jo noe om at interessen for å ta vare på hverandre, den er jo der både blant 
medarbeiderne, men også blant lederne.  
 
Har dere stort fokus på etisk standard? 
Ja, det har vi, og det er jo viktig for oss, for vår egen del og ikke minst for kundene våres. Så det er jo noe 
som vi hele tiden må jobbe med.  
 
Hvordan definerer dere tillitsbasert ledelse innad i organisasjonen? 
Vi har ikke noe sånn tydelig definisjon, men det går jo litt på det som jeg var inne på tidligere da, med at 
man har stor frihet under ansvar, at man har tydelige mål, men at man har stor påvirkningsmulighet både som 
leder og som medarbeider. Og at det ikke er noe byråkrati her, det er veldig direkte og rett frem. Alle har 
muligheten til å komme med innspill og være med å påvirke. 
 
Har du noen konkrete eksempler på hvordan dere viser medarbeiderne tillit i hverdagen? 
Ja, vi driver jo ikke å detaljstyrer dem og legger oss ikke borti hva de driver med. Så vi følger med 
resultatene vi og passer på at de har det de trenger, og hvis vi ser at det er utfordringer så går vi inn og 
begynner å se på detaljene. Men så lenge det levers så er det helt fritt frem. 
 
Har du noen tanker om hvordan tillitsbasert ledelse har fremmet organisatorisk suksess? 
Jeg tror jo at medarbeiderne får jo mye, det at de får stor påvirkning gjør det jo mer interessant over tid, enn 
om man bare skal sitte å gjøre det samme hele tiden. Så den ansvarliggjøringen av den enkelte er jo med på 
at den enkelte henter ut sitt potensiale i mye større grad enn hvis de skal sitte å vente på at noen trekker det 
ut. Også er det jo mer bærekraftig over tid at man har et miljø hvor det er ekstremt disiplinert og strukturert 
her. Og de aller fleste er på jobb lenge før klokken 8, selv om det er ganske fritt. Så har vi de som sitter og 
har hjemmekontor og som stortrives med det fordi familien har flyttet og de gjør en god jobb og de kan gjøre 
det. Og da er det ingenting i veien for at de fortsetter å gjøre det. Og det er jo et alternativ til at den 
medarbeideren eventuelt da slutter, og hvis vi er veldig fornøyd med kvaliteten så er det jo ingen grunn til at 
det ikke skal være mulig til å sitte hjem. Så vi er åpen for helt nye løsninger så lenge det er ressurser som 
bidrar veldig godt så tror jeg at det at vi er fleksibel og har tillitsbasert ledelse gjør at medarbeiderne får 
utviklet seg selv og synes det er mer inspirerende å jobbe her over tid. 
 
Hvilke negative sider ser du med tillitsbasert ledelse? 
Det er ikke alle det passer for, og du må jo ha en selvdisiplin for å lykkes når man ikke blir holdt i ørene og 
sett over skulderen hele tiden. Det er jo ikke alle som syns det er lett å være effektiv mellom kl. 8 og 16 
heller, altså noen blir jo ustrukturert, eller kan bli det og kan jobbe veldig mye fordi at de ikke helt klarer å 
styre tiden sin og ha overblikket og jobber mye i siste liten. Men det er veldig få tilfeller da, så den baksiden, 
den risikoen er veldig mye mindre enn den oppsiden.  
 



Hva gjør dere for at medarbeiderne skal få en opplevelse av et meningsfullt arbeid? 
Det er et kjempegodt spørsmål, og det handler jo litt om, det handler mye om stolthet da. For å si det også da, 
så er jo det også noe som vi har ligget helt på topp med, helt siden vi ble med i det her. Og stolthet kommer 
jo på grunn av mestring. Det går ikke an å være stolt uten at man mestrer jobben sin. Så det er mange som 
føler mestring i jobben sin, og det at de har mening i jobben handler også litt om mestring. Fordi at hvis man 
ikke føler mestring så blir jo ting meningsløst uansett hva man holder på med. Om man jobber for en 
ideologisk organisasjon men ingenting funker så vil jo det være meningsløst, oppleves meningsløst. Men det 
å jobbe som eiendomsmegler det er jo litt sånn, noen vil kanskje si at det er et av de yrkene som har fått et 
verst stempel, fordi man har dårlig tjeneste og høye priser, og at det kun er folk som kjører raske biler og 
dyre klokker, og ikke er opptatt av det faglige. Men jeg vil jo si at der skiller vi jo oss ganske mye ut fra de 
andre meglerene, med at vi har mye fokus på at det er kvaliteten som er det vi leverer. Og det er når du møter 
en kunde som skal kjøpe eller selge en eiendom, som handler ikke det bare om at det er et menneske som 
gjør den største økonomiske innvesteringen i sitt liv, som også er et stort og viktig område som man skal 
forvalte med ansvar. Men det handler jo om så mye mer, fordi at slag og kjøpt av eiendom det er slag og kjøp 
av et liv det nesten, ikke sant, det stedet hvor du bor, den gaten du flytter inn i, de som bor i den gaten som 
blir barndomsvenner med barna dine, former deres liv, så det er ganske komplekst og de menneskene du 
møter som megler i de her fasene av livet. Enten det er studenten som skal kjøpe sin første eiendom, det er et 
par som skal etablere seg for første gang, det er et par som skal gå fra hverandre som ikke snakker sammen, 
det kan være et dødsbo, det kan være de pensjonistene som kjøper sitt aller siste sted, som må forlate 
eiendommen de har vært på i alle år. Så det er så spesielle øyeblikk i livene til mennesker at de som klarer å 
gå inn å være en god rådgiver i de unike fasene av enkeltmenneskene sine liv, de har en mulighet til å gjøre 
en forskjell for de som møter dem, og det er meningsfullt. Og det er måten vi tilnærmer oss det vi jobber 
med i mye større grad enn at det handler om penger som overføres.  
 
Når noen gjør en spesiell god jobb, hvordan anerkjenner dere gode prestasjoner? 
Vi har jo et veldig målbart system, og vi ser jo til enhver tid omsetning og leveranser. Så det kvantitative er 
jo veldig enkelt å måle, og der har vi jo tradisjon for å ha belønning og topp ti liser, og i det hele tatt. Men så 
er det jo mer interessant å snakke litt om hvordan man løfter frem de gode eksemplene som handler om å 
gjør de kvalitative handlingen også da. Og der har vi jo den culture audit hvor vi snakker litt om ting som har 
blitt gjort, hvor vi skriver og tar bilder av det, og løfter frem episoder av enkeltmennesker, ting som vi 
verdsetter som ikke handler om kroner og øre, men som handler om ting som er utrolig viktig for at vi skal 
ha en god arbeidsplass da.  
 
I hvor stor grad involveres de ansatte når det skal tas viktige beslutninger i organisasjonen? 
Det er jo noe som vi jobber med kontinuerlig, og som vi også har et kontinuerlig forbedringsområdet på. Vi 
prøver jo å informere veldig mye, og vi har veldig lite hierarki slik at man forankrer jo alt hos 
avdelingslederne og de i de tilfellene hvor det lar seg gjøre, så involverer jo de medarbeiderne. Vi har 
ledermøter hvor vi har en et initiativ vi kaller for åpen stol. Da kan hvem som helst i organisasjonen si at de 
har lyst til å være med på ledermøtet, og så får de sitte i denne stolen å høre på hva som blir sagt på 
ledermøtene, samtidig som de kan ta opp noe hvis de har lyst til det. Sånn at vi prøver å ha mest mulig 
åpenhet og mest mulig involvering, men så vil det jo være prosesser hvor vi kun kan involvere lederne, 
avdelingslederne også. Og når man er i omstillingsprosesser så er det viktig for oss å prøve å være så ærlig 
og tydelig så tidlig som mulig og informere om ting og prøve å la medarbeiderne som berøres av det få lov 
til å påvirke og bli involvert så langt det lar seg gjør også. Men vi ser jo det at vi vil aldri klare, altså det vil 
alltid være utfordringer med å informere nok da, og selv om vi involverer også så er det ikke sikkert at alle 



innspillene blir tatt til etterretning heller alltid. Men vi tar det på alvor og vi er opptatt av å gjøre det så langt 
det lar seg gjøre, for det får enorme konsekvenser for motivasjonen hvis vi ikke gjør det. 
 
Hvordan ser lederne på det å gi fra seg kontroll? Er det delegering av arbeidsoppgaver eller vet du hva de 
skal gjøre? 
De fleste vet hva de skal gjøre. 
 
Er det noe form for kontroll på det arbeidet som har blitt gjort? 
Vi har jo brukerundersøkelser til kundene for eksempel, hvor de svarer hver gang det er blitt gjort et salg, om 
de var fornøyd, om noe kunne vært gjort annerledes også videre. Når det gjelder sidemannskontroll så har vi 
det, dette gjennomføres av vår sentrale saksbehandling. Når det er feil i saksdokumenter foretas 
avviksrapportering av vår oppgjørsavdeling. 
 
Hvordan vil du beskrive kommunikasjonsklimaet i organisasjonen? 
Det kommuniseres jo veldig mye, fordi flesteparten har jo relasjoner som sin spisskompetanse. Sånn at det er 
jo en veldig løs tone. En ting er jo det som foregår på de uformelle arenaene, det er jo mange som gjør mye 
sammen og trener mye samme og det foregår mye. Så der har du veldig mye uformell kommunikasjon. Men 
så har vi veldig mye kommunikasjon på intranettet, med informasjon om ting som foregår, alle de kanalene 
på sosiale medier så er det kjempemye som foregår med deling av opplevelser og prestasjoner. Også har vi jo 
månedlige brev, rapporter som går ut. Også har vi månedlige videomøter med alle lokasjonene. Og alle 
avdelingen igjen har jo sine mandagsmøter hver uke da. Så det er gode formelle og uformelle rammer for 
kommunikasjonsflyt. 
 
Hvordan får de ansatte tilbakemelding på arbeidet sitt? 
De får strukturert tilbakemelding gjennom utviklingssamtalen sin da. Men så er det jo ganger hvor man må 
ha litt ekstra oppføling, enten det er tilrettelegginger som må gjøres fordi det er en spesiell livsfase man er i, 
eller om det handler om kompetanse og mestring, prestasjoner som må følges opp ekstra. Men hvis alt er 
som det skal være så er det kun til de utviklingssamtalene. 
 
Positiv og negativ informasjon som skal deles, hvordan deles det? 
Ja, jeg har jo jobbet her siden 1.november, så det har ikke vært så mye negativ informasjon, så det kommer 
veldig an på hva slags negativ informasjon det er. Hvis det er et dødsfall så blir det jo en helt spesiell prosess 
rundt det, men hvis det er medarbeiderundersøkelse for eksemplet hvor man skal jobbe med ting så er jo det 
ting som jeg tar opp i møter med alle ansatte. Nå har jo jeg reist rundt til alle kontorene og gått igjennom 
medarbeiderundersøkelsen og sett på hva de er flinke på, kartlagt styrkene deres, svakhetene deres. Og når 
det gjelder positiv informasjon så er det jo også mye at vi tilrettelegger for samlingspunkt i tillegg til at vi 
bruker mye intranettet og mail. Men vi har jo også kultur for å feire og skape en ramme for at man har 
fysiske gode samlingsmøter for å feire positive ting. Det driver vi med ganske ofte, nesten hver uke virker 
det som. 
 
Til slutt litt om rekruttering, hvilke egenskaper er det dere ser i hovedsak etter i potensielle nyansatte? 
Det må jo være de som utrykker og viser en sterk motivasjon for faget og som forstår hva som trengs for å 
lykkes over tid. Og da er det salgsferdigheter er jo vel og bra, men det handler jo mye mer om relasjonelle 
ferdigheter og evnen til å være oppriktig, tillitsskapende, lojal, oppriktighetsdimensjonen er veldig viktig for 
oss. Også er det jo selvfølgelig initiativ som vi er veldig opptatt av, fordi vi har et autonomt miljø, vi har en 



tillitsbasert kultur og da er det jo de medarbeiderne som har et initiativ som trives best erfaringsvis da i et 
sånt miljø. Så det er vel det vi ser mest etter. 
 
I hvilken grad har dere fokus på kulturell match når dere skal ansatte nyansatte? 
Det er viktig for oss å ha medarbeidere som vi tror passer inn i eksisterende kultur, men det er vel så viktig 
for oss å finne noen som beriker oss også da. Så vi har etter hvert fått veldig mange unge menn som kommer 
inn i megleryrket, men det er veldig viktig at vi også har de eldre, og at vi har mangfold i alder og kjønn og 
det er godt for oss internt og det er også veldig godt for kunden og se den bredden. Så vi vil ha godt 
mangfold. 
 
Hvordan er utdannelsesnivået på de ansatte? 
Nivået på utdannelsen ligger vel på bachelor hos meglerne våre. 
 
Det var vel egentlig det vi hadde, men jeg vet ikke om det er noe mer du vil tilføye om tillitsbasert ledelse? 
Nei egentlig ikke, tror vi har kommet rundt det viktigste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


