
 

 

Tillitsreform i Norge? 
Sigrun Gjerløw Aasland 
Tankesmien Agenda 



Litt om Tankesmien Agenda 

Bringe fakta inn i 
debatten 

Løfte de store 
spørsmålene 

Utvikle 
politikkforslag 

Kilde: FlickrCC George Thomas 

Kilde: FlickrCC Tom Hall 

Kilde: FlickrCC Flazingo photos 



Vi har mye tillit i 

Norge 



Folk flest er til å stole på 

7,3 
0: Man kan ikke være for forsiktig i 
omgang med andre 

10: Folk flest er til å stole på 



Forventer rettferdig behandling 

7,6 
1: Folk flest vil utnytte meg 10: Folk flest vil behandle 

meg rettferdig 



Tillit = sosial kapital = lønnsomt 

og hyggelig… 



Tillit er også produktivt 

Et godt samarbeid mellom 
ledelse og de ansatte ble av 
alle bedriftene trukket fram 
som et konkurransefortrinn 
 

Den norske 
mikromodellen = 
sosial kapital på 
arbeidsplassen 
 

Trygghet øker 
risikovilje 

Medarbeidere 
som får medvirke 
er mer produktive 

Produktivitet = jobbe smartere 



Vi har høy produktivitet i Norge 
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Vi er verdensmestre i inkrementell 
innovasjon 

Medarbeideres vurdering av mulighet til å lære nytt og bruke 
egne ideer på jobben 



Den norske modellen er bra for 
digitalisering og produktivitet 

LØNNSDANNELSE 
 
Høye lønnskostnader 
krever stadig 
effektivisering 

TILLIT 
 
Korte avstander og 
god dialog gjør at det 
er lov å foreslå og 
prøve nye løsninger 

DIGITALISERING 
 
Innovasjon hele 
tiden sikrer 
konkurransekraft og 
produktivitet 

+ = 



Hva skjer med tillit vi ikke bruker? 
Ingerid Sletten av Sillejord 
Ingerid Sletten av Sillejord  
hadde hverken sølv eller gull,  
men en liten hue av farget ull  
som hun hadde fått utav mor. 
En liten hue av farget ull,  
hadde hverken stas eller for,  
men fattig minne om far og mor,  
der skinte langt mer enn gull. 
Hun gemte huen i tyve år,  
måtte ikke slite den ut!  
“Jeg bærer den vel engang som brud,  
når jeg for alteret går”. 
Hun gjemte huen i tredve år,  
måtte ikke skjemme den ut!  
“Så bærer jeg den så glad som brud  
når jeg for Vårherre står.” 
Hun gjemte huen i førti år, 
hugsede ennå på sin mor. 
“Vesle min hue, for visst jeg tror 
vi aldri for alteret står.” 
Hun ganger for kisten at tage den,  
hjertet var så stort derved;  
hun leter frem til dens gamle sted,  
da var der ikke tråden igjen. 
Tekst: Bjørnstjerne Bjørnson. Melodi: Rikard Nordraak 



Tillit til framtida? 



Nordmenn er fornøyd med 
helsetjenesten 



Men mange er bekymret for fremtiden 



Høyere utgifter og lavere inntekter 
Økte utgifter Lavere inntekter 

Kilde: Meld St. 12 (2012- 2013): 
Perspektivmeldingen   

Kilde: NOU 2013:13 Om lønnsdannelsen i 
norsk økonomi 



Et selvoppfyllende profeti? 

Alt annet likt har vi ikke 
råd til velferd og bør 

redusere våre 
forventninger 

Politikken i dag avgjør 
mulighetene i morgen 
og alt annet er ikke likt  



Ja, vi har råd hvis 

Flere i jobb (inntekter) 

Mer effektiv velferd (utgifter) 

1 

2 



Tillit  

= produktivitet  

= jobbe smartere 



Fra autoritært hierarki til desentralisert 
målstyring 



Mål og resultatstyring var godt tenkt – 
og godt ment 



Men skapte nye problemer 



Kostnaden ved å måle og kontrollere 



Kan vi ødelegge tillit? 



Må det være slik? 
  Public 

Administration 
 

New Public 
Management 

New Public Governance  

Teoretiske  
røtter 

Weber Rational choice teori Nettverksteori 
Sosial kapital teori 
Kvalitetsledelse 

Styrings-mekanisme 
  

Hierarki og regel Marked og 
konkurranse 

Relasjoner og tillit 

Styringsideal Autoritær 
Avstand til makt 

Ekstern styring 
Avstand til makt 

Selvstyring 
Kort vei til makt 

Syn på medarbeider-
motivasjon 

Indre motivasjon 
og prososial 
motivasjon 
(lojalitet) 
  

Målorientering Indre motivasjon, prososial 
motivasjon (lojalitet), 
målorientering 

Organisasjonens og 
medarbeiderens 
interesser 

Felles interesser Konfliktuelle 
interesser 

Felles eller overlappende 
interesser 

Incitament Jobbsikkerhet 
Faglig identitet 

Finansiell 
Status 

Mening 
Anerkjennelse  

 
 

Kilde: Tina Øllgård Bentzen (2016), inspirert av Osborne (2006) og Schillemans (2013) og Pollitt og Bouckaert (2011, s. 11). 

  
 



Tillitsreform i København 



Hvorfor tillitsreform? 

«Folk blir ikke motivert av rapporter. De blir motivert 
av at man tror på deres faglighet. Vi må la de ansatte 
jobbe ut i fra et helhetssyn, ikke kun måle dem på 
enkeltoppgaver» 
 
Mye ble dokumentert – men dokumentasjonen ble 
ikke brukt til noe som helst 
 
Kontrollen var innført av rettssikkerhetsmessige 
årsaker. «Slik at de eldre fikk det de hadde krav på. 
Og for at den ansatte skulle kunne bevise, at 
oppgaven var utført, hvis det skulle komme en klage. 
Det syntes jeg var absurd. Et svært kontrollbyråkrati i 
tilfelle det skulle komme en klage?» 



Tillit og kontroll trenger ikke være 
motsetninger 





Hva er tillitsbasert 

ledelse? 



Hvor skjer det færrest ulykker? 



Hvem er de ansatte? 

Det rasjonelle individ:  
Individet kan utstyres 
med kompetanse og 

ferdigheter og 
responderer på 

insentiver  

Det sosiale mennesket: 
Menneskene lærer og 
utfører i møtet med 

andre og som del av en 
gruppe 



Medvirkning = motivasjon 



Hvordan være og utdanne 
kunnskapsmedarbeidere? 

Kilde: NHO/ Sintef: 
Verktøybok for 
kunnskapsbedrifter 



Mindre kurs, mer læring 



Tør vi å ha tillit? 


