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NPM-doktrinene (Hood, 1991) 
• Offentlige organisasjoner skal ledes av upolitiske 

forvaltningsledere med omfattende handlingsrom 

• Styringen skal baseres på tydelige resultatmål, i hovedsak 

kvantitative 

• Resultatansvar skal delegeres til lokale enheter 

• Det offentlige oppdraget skal fordeles på en rekke mer eller 

mindre selvstendige organisasjoner 

• Man skal etterstrebe konkurranse mellom organisasjonene 

• Ledelse og styring i privat sektor skal fungere som forbilde 

for offentlig sektor 

• Økonomisk forsiktighet og arbeidsdisiplin skal prioriteres 

 



Hva skal være forbildet? 

Tillitsbasert eller 

kontrollbasert HR? 



To skoleretninger innenfor HR 
•Harvard-skolen 

• et humanistisk perspektiv hvor effektivitet søkes 
oppnådd gjennom tillitsbaserte relasjoner og 
arbeidsforhold  

• mange interessenter inkludert 

• tillitsbasert, forpliktelsesbasert, eller myk HR 

•Michigan-skolen 
• et økonomisk perspektiv hvor effektivitet søkes 

oppnådd gjennom kontroll- og incentivsystemer 

• en interessent, avkastning til eierne er det sentrale 

• kontrollbasert, økonomisk basert eller hard HR 

 



Effektiv HR: Tillitsbasert eller 

kontrollbasert HR? 
• Seleksjon basert på kulturell ”match” vs. utelukkende 

på  tekniske ferdigheter? 

• Utstrakt fokus på trening og utvikling vs. å kjøpe 

talentene? 

• Fokus på organisatoriske vs. individuelle 

prestasjoner? 

• Små statusforskjeller vs. store lønnsforskjeller? 

• Langsiktig verdiskapning vs. kortsiktig fokus på 

”making the $s”? 

• Jobbsikkerhet vs. outsourcing, innleid arbeidskraft og 

fleksible arbeidskontrakter? 



Det empiriske svaret er 

tillitsbasert HR 
• Prestasjonsbasert belønning (i hovedsak kollektiv) 

• Trening- og utvikling 

• Lønnsnivå 

• Deltakelse 

• Selektiv rekruttering 

• Intern rekruttering (fremfor ekstern) 

• HR-planlegging (langsiktighet) 

• Fleksible ordninger i forbindelse med arbeidstid 

• Opplegg for klagebehandling 

• Jobbsikkerhet Combs et al. (2006) 



Metaanalyse av 92 studier som 

omfatter 19,319 organisasjoner 
•En sterkere sammenheng mellom et sett 
av internt konsistente HR-aktiviteter og 
resultater enn mellom individuelle HR-
aktiviteter og resultater 

• som sender ett samlet og utvetydig signal 
om gjensidig forpliktelse og tillit mellom 
ledelse og medarbeidere  

•Som betyr at ”effekter” av individuelle 
HR-aktiviteter er avhengig av 
innretningen på de andre HR-aktivitetene 

Combs et al. (2006) 



Det motivasjons-

psykologiske  

grunnlaget for 

tillitsbasert HR 



Ytre, indre og prososial 

motivasjon 
• Ytre motivasjon 

• atferd hvor kilden til motivasjonen ligger utenfor det å utføre 
jobbaktiviteten, men i stedet er knyttet til resultatet som følge 
av den 

• Indre motivasjon 
• atferd utført med bakgrunn i indre belønninger som tilfredshet, 

interesse, glede eller mening knyttet til de oppgavene vi utfører 

• Prososial motivasjon 
• atferd utført med et ønske om å gjøre en innsats til fordel for 

andre eller en opplevelse av en forpliktelse til å gjengjelde 
gode handlinger 

• Viktig skille mellom motivasjon for diskrete valg og dag-
til-dag motivasjon 

 



Indre og ytre motivasjon 
• Dersom jeg skal legge inn en 

ekstrainnsats skal jeg ha betalt for 
det           

• For meg er det viktig å ha en ”gulrot” 
å strekke meg etter for å gjøre en 
god jobb           

• Økonomiske ekstragoder som bonus 
og provisjon er viktig for hvordan jeg 
utfører jobben min           

• Dersom jeg hadde blitt tilbudt bedre 
økonomiske betingelser hadde jeg 
gjort en mye bedre jobb  

• Mine arbeidsoppgaver er i seg selv 
en viktig drivkraft i jobben min           

• Det er gøy å jobbe med de 
arbeidsoppgavene jeg har           

• Jeg føler at den jobben jeg gjør er 
meningsfull           

• Jobben min er veldig spennende           

• Jobben min er så interessant at den 
i seg selv er sterkt motiverende           

• Av og til blir jeg så inspirert av 
jobben min at jeg nesten glemmer 
ting rundt meg 



Konsekvenser av indre 

motivasjon 
• Data fra en rekke jobb- og organisasjonstyper 

• til sammen  over 11242 respondenter fra godt over 
100 organisasjoner 

• Statistisk kontrollert for en rekke forhold 
• f. eks. lederansvar, utdanning, fastlønn og variabel 

lønn  

• Indre motiverte medarbeidere   
• leverer bedre arbeidsprestasjoner 
• har høyere organisasjonsforpliktelse 
• har lavere turnoverintensjon leverer mer 

ekstrarolleatferd 
• opplever mindre jobbstress og sykefravær  Kuvaas og Dysvik (2016) 



Både og eller enten eller? I 
• Blant 552 ansatte på bensinstasjoner finner 
vi: 
• positiv sammenheng mellom indre motivasjon og 

ledervurderte arbeiderprestasjoner 

• negativ sammenheng mellom ytre motivasjon og 
ledervurderte arbeiderprestasjoner  

• statistisk kontrollert for bla. arbeidserfaring og 
kjønn 

• negativ sammenheng mellom indre og ytre 
motivasjon (r = -0.20)   

Kuvaas et al. (2017) 



Både og eller enten eller? II 

• Ytre motivasjon 
– burnout = 0.10*** 

– arbeid-familie-konflikt = 0.11*** 

– turnoverintensjon = 0.10*** 

– affektiv forpliktelse = -0.10*** 

– kalkulerende forpliktelse = 0.10*** 

Data fra 4,518 medarbeidere i finansbransjen på to tidspunkt, 

kontrollert for ansattforhold, lønnsnivå, ansiennitet, lederansvar, 

kjønn og utdannelse. Negativ sammenheng mellom indre og ytre 

motivasjon (r = -0.12)  

• Indre motivasjon 
– burnout = -0.29*** 

– arbeid-familie-konflikt = -0.09*** 

– turnoverintensjon = -0.33*** 

– affektiv forpliktelse = 0.39*** 

– kalkulerende forpliktelse = -0.20*** 

Kuvaas et al. (2017) 



Ytre og indre motivasjon blant mer 

enn 10,000 West Point kadetter 

• Jo sterkere indre motiver for å begynne desto 

større sannsynlighet for å bli offiser, å bli 

betraktet for tidlig opprykk og fortsatt jobbe i 

militæret 

• mellom 4 og 14 år etterpå 

• Motsatt for ytre motiver 

• I tillegg reduseres fordelene av indre motiver jo 

høyere de ytre motivene er 

• fortrenging av indre motivasjon 
Wrzesniewski et al. (2014) 



Indre og ytre motivasjon og 

skoleresultater 
• Metaanalyse av 18 studier viser en moderat 
positiv sammenheng for indre motivasjon (d + = 
.27) og en moderat negativ sammenheng for 
ytre motivasjon (d + = -.22)  

• men ytre motivasjon er bedre enn amotivasjon (d + 
= -.61) 

• Tre longitudinelle (1 år) studier viser at indre 
motivasjon er konsistent positivt relatert til 
skoleresultater etter at det er kontrollert for 
tidligere skoleresultater  

Taylor et al. 2014 



Hva er den viktigste 

psykologiske tilstanden 

for indre motivasjon, 

arbeidsprestasjoner, 

ansvarlighet, god fysisk og 

mental helse..? 
Basert på data fra 259 studier og til sammen 

219,625 respondenter Humphrey et al. (2007) 



Opplevd jobbautonomi/selv-

bestemmelse 
• I hvilken grad medarbeidere opplever at jobben gir 

rom for frihet, uavhengighet og utøvelse av skjønn i 

planlegging, beslutningstaking og valg av metoder i 

arbeidet 

• Eksempler på påstander 
• Jobben tillater at jeg selv planlegger hvordan jeg skal gjøre 

arbeidet  

• Jobben gir meg gode muligheter til å ta personlige initiativ 
eller vurderinger om hvordan jeg skal utføre arbeidet  

• Jobben tillater meg å ta egne beslutninger  

• Jeg har stor frihet både når det gjelder planlegging og 
gjennomføring av jobben 

 

 



Trafikkregulering – ett alternativ 

 

Hvem har kontrollen? 

 

Basert på hvilken type 

informasjon? 

Bjarte Bogsnes, Statoil 



Trafikkregulering – et annet 

alternativ 

 

Hvem har kontrollen? 

 

Basert på hvilken type 

informasjon? 

Bjarte Bogsnes, Statoil 



Hva er mest effektivt? 

For hvilket alternativ er tillit viktigst? 

Bjarte Bogsnes, Statoil 



Autonomi som opplevd tillit 

Kollektiv 
opplevd tillit 

Ansvarlighets-
normer 

 .54*** 

.26*** 

Kunde-
tilfredshet 

Omsetning 

Tid 1 Tid 2 Tid 3 

.26*** 

.13 

Data fra 88 butikker, kontrollert for blant annet tillit til ledelsen, størrelse og andel deltidsansatte 

Deutsch Salamon og Robinson 2008 



Kilder til indre motivasjon 
• Dekning av tre grunnleggende behov 
(selvbestemmelsesteori): 

• selvbestemmelse/autonomi (ρ = .64) 

• kompetanse/mestring (ρ = .32) 

• og tilhørighet/fellesskap (ρ = .44) 

• Men medarbeiderne kan ha forskjellige 
behovsnivåer 

• avhengig av blant annet personlighet og 
kompetanse 

 

 

 

Gagnè og Deci (2005) og Van den Broeck et al. (2016) 



En enklere forklaring enn all 

denne forskningen….. 
• Medarbeidere jobber hardere på grunn av 
høyere involvering, forpliktelse og 
engasjement som skyldes høy grad av 
medbestemmelse og egenkontroll 

• Medarbeidere jobber smartere fordi de blir 
oppfordret til å utvikle og bruke sine 
ferdigheter og sin kompetanse 

• Medarbeidere jobber mer ansvarlig fordi 
ansvaret er plassert i deres hender 

 
Pfeffer og Veiga (1999) 



Prososial motivasjon som 

muligheten til å gjøre en forskjell 

• Etter en 5 minutters samtale med en 
begunstiget økte 17 ansattes 

• innsats (142% mer tid på telefon) 

• resultat (171% mer penger samlet inn) 

• en måned etter samtalen 

• Ingen endring for ansatte i gruppene som 
leste og diskuterte et brev fra en begunstiget 
(12 stk.) eller ikke mottok noe stimuli (10 
stk.) 

 
Grant et al. 2007 



Ledelse for indre og 

prososial motivasjon:  

Tillitsbasert ledelse 



Hva er tillitsbasert ledelse 
•Å ta sjansen på å stole på sine medarbeideres 

kompetanse og motivasjon 

• hvor mange er motiverte til å gjøre en dårlig jobb? 

•Kommer til uttrykk først når medarbeiderne 

opplever høye nivåer av jobbautonomi 

• og lave nivåer av å bli unødvendig kontrollert 

•Er avhengig av styrings-, rapporterings- og 

kontrollsystemer 

• og av leder-medarbeider-relasjoner  



Tillitsbasert ledelse 

operasjonalisert 

gjennom leder-

medarbieder-relasjoner 

(LMR) 





Boss eller Buddy? 

For gode relasjoner mellom 

ledere og medarbeidere? 



Eksempler på påstander for 

måling av tillitsbaserte LMR 

• I hvilken grad ville din nærmeste leder bruke sin innflytelse for å 

hjelpe deg med vansker i ditt arbeid? 

• I hvilken grad ville din nærmeste leder stille opp for deg hvis det 

gikk på hans/hennes egen bekostning? 

• Jeg har så mye tillit til min nærmeste leder at jeg vil forsvare 

hans/hennes avgjørelser når han/hun ikke er til stede  

 

 



Forskning på leder–

medarbeider-relasjoner (LMR)  
• Til sammen fem metaanalyser viser at jo mer 

tillitsbaserte LMR desto 
• bedre arbeidsprestasjoner, ekstrarolleatferd og 

organisasjonsforpliktelse 

• mindre rolleuklarhet, uønsket jobbatferd, turnoverintensjon 

og faktisk turnover 

• I tillegg viser disse analysene 
• at kultur ikke har noe å si for sammenhengen mellom 

tillitsbaserte LMR og arbeidsprestasjoner og 

organisasjonsforpliktelse 

• at en av de viktigste kildene til tillitsbaserte LMR er lederens 

tillit til medarbeideren 

 

 

 

 

 



Men transaksjonelle LMR 

kan jo virke enda bedre? 



Eksempler på påstander 
• Jeg gjør det min nærmeste leder krever 

av meg, hovedsakelig fordi han eller 

hun er min formelle sjef 

• Den beste beskrivelsen av relasjonen til 

min nærmeste leder er at jeg gjør kun 

det jeg får beskjed om 

• Mitt forhold til min nærmeste leder er 

hovedsakelig basert på autoritet, han 

eller hun har myndighet til å bestemme 

over meg og jeg gjør det jeg får beskjed 

om 

• Det eneste jeg egentlig forventer av min 

nærmeste leder er at han eller hun 

oppfyller sin formelle rolle som 

overordnet eller sjef 

• Mitt forhold til min nærmeste leder er 

basert på gjensidig tillit  

• Min nærmeste leder har investert mye 

i meg  

• Jeg forsøker å bidra til å ivareta min 

nærmeste leders interesser fordi jeg 

stoler på at han eller hun vil ta godt 

vare på meg  

• Jeg tror at den innsatsen jeg legger 

ned i jobben i dag vil være fordelaktig 

for min relasjon til min nærmeste 

leder, også på noe lengre sikt 



Arbeids-

prestasjoner 
SLMR 

 

Data fra 552 medarbeidere og 78 ledere. Statistisk kontrollert for lokalisering, teamstørrelse 

og medarbeiders og leders kjønn 

  

Ekstrarolle- 

atferd 
TLMR 

Kuvaas et al. (2012) 

.20*** 

.26*** 

-.22*** 

-.27*** 



LMR og sykefravær 

Autonomi 
Indre 

motivasjon 

- .11 

- .12 

TLMR 

SLMR 

.44 
 .21 

Syke- 

fravær 
 .44  -.07 

.13 

- .13 

Foreløpig upubliserte data fra ca. 2300 medarbeidere 







Patriarkalsk ledelse i Kina 
• Patriarkalsk ledelse er oppfostrende, omsorgsfull, 

pålitelig og oppofrende, men samtidig krevende, 

autoritær og disiplinerende 

• Målt gjennom dimensjonene autoritær og 

vennlig/omsorgsfull ledelse 

• Jo mer autoritære ledelse dess svakere 

arbeidsprestasjoner og mindre ekstrarolleatferd 

• Den negative sammenhengen ble redusert for høye 

nivåer av vennlig ledelse, men den forsvant ikke 

• Data fra 686 dyader av ledere og medarbeidere fra en 

kinesisk produksjonsbedrift 

 

Chan et al. (2013) 



Men maskulin, styrende og 

bossy ledelse må da i det 

minste redusere uønsket 

atferd på jobb? 



Det å skape struktur og å vise 

omsorg 
•Høy nivåer av struktur i kombinasjon med 

lave nivåer av omsorg gir det høyeste nivået 

av uønsket jobbatferd (CWB) 

•Moderate nivåer av struktur i kombinasjon 

med høye nivåer av omsorg gir minst 

uønsket jobbatferd 

•Det er med andre ord terskelverdier struktur, 

men ikke for omsorg 

• for mye struktur virker kontrollerende 
Holtz & Harold (2012) 



Er tillitsbaserte leder-

medarbeider- 

relasjoner viktigere for noen 

enn for andre? 



Et ledelsesparadoks 
• Det faller mer naturlig å utvikle gode personlige relasjoner 

med høyt indre motiverte medarbeidere og medarbeidere 

med høy psykologisk kapital (håp, utholdenhet, optimisme 

og mestringstro) 

• Sammenhengen mellom tillitsbaserte leder-medarbeider-

relasjoner (LMR) og arbeidsprestasjoner er sterkere jo 

lavere nivåer av psykologisk kapital (Wang et al. 2012) 

• Sterk sammenheng mellom tillitsbaserte LMR og 

arbeidsinnsats for medarbeidere med lav indre 

jobbmotivasjon 
• de med høy indre motivasjon hadde høy (og høyere) 

arbeidsinnsats uavhengig av LMR (Buch et al. 2014) 



Tillitsbasert ledelse 

gjennom målstyring 

ved hjelp av 

SMARTe mål? 



NPM-doktrinene (Hood, 1991) 
• Offentlige organisasjoner skal ledes av upolitiske 

forvaltningsledere med omfattende handlingsrom 

• Styringen skal baseres på tydelige resultatmål, i hovedsak 

kvantitative 

• Resultatansvar skal delegeres til lokale enheter 

• Det offentlige oppdraget skal fordeles på en rekke mer eller 

mindre selvstendige organisasjoner 

• Man skal etterstrebe konkurranse mellom organisasjonene 

• Ledelse og styring i privat sektor skal fungere som forbilde 

for offentlig sektor 

• Økonomisk forsiktighet og arbeidsdisiplin skal prioriteres 

 



Krav til resultat- og 

prestasjonsmål  

Strategisk relevante 

Valide 

Reliable Akseptable 

Spesifikke 



SMARTe mål 

•Spesifikke 

•Målbare 

•Akseptable 

•Realistiske 

•Tidsbestemte 

•Ikke strategisk relevante? 
 



Hvor smarte er SMARTe mål? 
• Spesifikke og målbare 

• Er de spesifikke og målbare målene de mest verdiskapende? 

• Akseptable 

• Vet den/de som setter målet hva som blir opplevd som 

akseptabelt? Hva om måloppnåelse blir veldig viktig (lønn, 

forfremmelse, etc.)? 

• Realistiske 

• Vet den/de som setter målet hva som er oppnåelig? 

• Tidsbestemte  

• Vet den/de som setter målet hva riktig tidsramme er? Hvor 

viktig er improvisasjon og dynamikk?  

 



Eksempler på SMARTe mål 
• Antall minutter til rådighet pr. bruker i 

hjemmehjelpen 

• Antall minutter til svar på telefonhenvendelser 

• Antall kundemøter i bank 

• Tallfesting av ønsket sykefravær  

• ”Hellige” budsjetter 

• Antall gjennomførte tilsyn 

• Karakterer, gjennomføringsgrad, nullvisjon for 

kartleggingsprøver etc. 

 

 

 



”Alt som kan telles 

teller nødvendigvis ikke;  

alt som teller 

kan ikke nødvendigvis telles” 



SMARTe mål som absolutter 
• Idealet er prestasjonsledelse som en 

kontinuerlig prosess 

•Mer vanlig med årlig/halvårlig fastsetting av 

mål og standarder 

•Som kan føre til at målene blir oppfattet som 

utdaterte, overflødige eller gale 

•Hvis så er tilfellet, bør medarbeideren fortsatt 

jobbe mot måloppnåelse eller endre målene? 
Kuvaas et al. (2014) 



SMARTe mål som absolutter 
• Jeg opplever målene/KPI’ene som spesifikke 

og absolutte; 
• og at mangel på måloppnåelse ikke aksepteres selv om jeg har 

gode begrunnelser for det 

• og at jeg ikke kan prioritere andre forhold enn det å nå målene 

selv om situasjonen skulle tilsi det  

• og at jeg ikke fritt kan improvisere og gjøre ting annerledes enn 

det som fremgår av målene/målekortet selv om jeg mener det er 

nødvendig 

• og at de gir lite rom for å fokusere på andre viktige aspekter ved 

jobben enn det som måles 

• og at målene ofte står i veien for nødvendig fleksibilitet for at jeg 

skal kunne gjøre jobben min på en best mulig måte 
 



Mål som absolutter og 

arbeidsprestasjoner 

Mål som 
absolutter  

Arbeids-
prestasjoner 

Jobb-
autonomi 

- .42*** + .26*** 

Kuvaas et al. (2014) 



Kuvaas & Buch (2016) 

LMR 

Turnover-
intensjon 

Mål som 
absolutter 

- .53*** 

+ .42*** 

Ledelse og mål som absolutter og 

andre konsekvenser 

Stress/Rolle-
over-

belastning 

+ .31*** 

- .33*** 



Kuvaas & Buch (2016) 

SLMR 

Mål som 
absolutter 

- .36*** 

Ledelse og mål som absolutter og 

arbeidsprestasjoner 

- .24* 

+ .46*** 

Arbeids-
prestasjoner 

TLMR 
+ .19* 



LMR og SMARTe mål som 

absolutter 

• LMR ser ut til å være avgjørende for hvordan 

medarbeiderne tolker målesystemet 

• Sosiale LMR kan redusere svakhetene ved 

målstyring transaksjonelle LMR øke dem  

• Men sannsynligvis har ingen organisasjoner kun 

ledere som skårer høyt på SLMR og lavt på TLMR 

• Som er nok en god grunn til å gå fra 

resultatmålstyring til formåls- og tillitsbasert ledelse 
Kuvaas & Buch (2016) 



SMARTe mål er ikke 

prestasjonsmål I 
• I praksis måler man sjeldent prestasjoner 

• prestasjonen er selve atferden, hva medarbeideren gjør, og 

ikke resultatet av det 

• effektivitet er evalueringer av resultatene av atferden 

• De aller fleste kvantitative mål (f.eks. salgs- og 

produksjonsmål) er ikke prestasjonsmål 

• Som betyr at de fleste organisasjoner ikke måler 

eller fokuserer på prestasjoner, men på resultater 

• som i sin tur står i veien for prestasjonsutvikling 



SMARTe mål er ikke 

prestasjonsmål II 
• Svakheter ved SMARTe mål (Murphy 2008) 

• det er nesten aldri en én-til-én-relasjon mellom objektive mål og 

selve prestasjonen eller atferden 

• ulike objektive mål som er ment å indikere samme prestasjon eller 

resultat er ofte ustabile og lavt korrelert med hverandre (ref. 

skolebidragsindikatorene) 

• objektive resultatmål mangler nesten bestandig kriterierelatert 

validitet 

• de fanger ikke opp det som virkelig er viktig for verdiskapning eller 

gode prestasjoner 

• de retter oppmerksomheten mot det tellbare, som sjelden er det 

som virkelig teller eller betyr noe 



Hva er problemet med slik 

målstyring? I 
• Til erstatning for reell ansvarliggjøring 

• Til erstatning for intelligente avveininger og 
vurderinger 

• De fleste forsøk på å oversette formål til SMARTe 

resultatmål virker som oftest mot sin hensikt 

(forståelse,  ansvarlighet og fleksibilitet vs. 

”lydighet/rigiditet”) 

• For de som kan og vil gjøre jobben godt vil SMARTe 
mål virke autonomireduserende og dermed 
prestasjonshemmende 



Kan tillitsbasert formålsstyring 

være et alternativ? 
• Slutt å lete etter de gode SMARTe resultatmålene 

• Kontinuerlig bevissthet om formål, kvalitet og verdier i alle 

ledd – hver dag 

• Erkjenne forskjellen mellom en prestasjon og et resultat 

og økt fokus på prestasjonsutvikling 

• Forbeholde de relative resultatmålene til høyere 

organisatoriske nivåer 

• Rekruttering av ledere som tør og vil gjøre en forskjell og 

som ønsker å bli formålsstyrt, ikke målstyrt 

• Resultatmål er OK når formålet er læring, utvikling og til 

forsøk/piloter - hvis de er meningsfulle 

 



Hva skjer hvis vi ikke har tillit med-

arbeidernes kompetanse og motivasjon? 

•Uten slik tillit 

• lager man hierarkier, regler og kvantitative 

(SMARTe) mål for å kontrollere medarbeiderne 

•Når medarbeideren ikke opplever tillit 

• mister hun/han den indre motivasjonen og 

ansvarlighetsfølelsen og leverer på det som blir 

kontrollert og målt – og lite annet 

•Og leveransen blir 

• mindre treffsikker, med dårligere kvalitet og uten 

innlevelse som gir flere avvik og høyere fravær 




