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Hvordan få til bedre organisasjoner?

- som er bedre BÅDE for ansatte og virksomheten!
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Noen får til lite nytt, andre mye…
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Hva styrker evnen til endring og innovasjon?
.

Spørsmålet:

- og hva svekker?



Svaret:

Kilde: 
Amundsen, O (2021) Drømmeorganisasjonen, s.15



Svaret:

Kilde: 
Amundsen, O (2021) Drømmeorganisasjonen, s.20
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• Stoler lederne på sine folk? Stoler ansatte 
på lederne sine?

(osv)

• Tillit innebærer en form for risiko: 
Tør vi? Tør politikerne?

TILLIT
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Hvordan virker tillit i en organisasjon?

1. Bedre flyt av kunnskap + info 

2. Mer effektivt (sam)arbeid

3. Som leder får du avlasting

4. Større psykologisk kapasitet
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Sendes det ut signaler om mistillit?

Noen ganger 
er det mer
kontroll enn 
nødvendig…
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• Hvordan er balansen mellom tillit og 
kontroll i offentlig sektor?
– Er det noe som bør justeres her? 
– For å øke innovasjonsevnen?

K
T

TILLIT
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Det kommer til et punkt der en ikke orker å engasjere 
seg lenger. At en bruker for mye energi på det. 
Konsekvensen blir at vi gjør den jobben vi skal gjøre, 
og ingenting mer enn det. For det viser seg gang på 
gang at det ikke er noen vits i å engasjere seg. 

- Medarbeider

Hva er det som står på spill?
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Hva er det som står på spill?
1. Svekket evne til endring

– Kynisme i stedet for engasjement

2. Svekket evne til innovasjon
– Svakere motivasjon, gir mindre kreativitet

3. Dårligere kvalitet på beslutninger
– Kunnskapskilder tørker inn
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• Hvordan fungerer medvirkning versus 
styring i offentlig sektor?
– Er det noe som bør justeres her? 
– For å øke endringsevnen?

S
M

MEDVIRKNING
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Noen kilder (m/ linker)

• Næringsdep.: Håndbok i medarbeiderdrevet innovasjon (2011)
• NFR: Håndbok i medarbeiderdrevet innovasjon i omsorgsarbeid 

(2018)
• Amble, N., Amundsen, O. & Rismark, M. (2020) Medarbeiderdrevet 

innovasjon. Oslo: Gyldendal Akademisk
• Amundsen, O. (2021) Drømmeorganisasjonen. Åtte ting ledere bør 

vite om endring og innovasjon. Oslo: Gyldendal Akademisk

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/nhd/vedlegg/veiledninger-og-brosjyrer/medarbeiderdrevetinnovasjon_handbok_des2012.pdf?id=2291738
https://www.ntnu.no/documents/1266706089/1281735295/H%C3%A5ndbok_MDI_omsorgsarbeid_digi.pdf/9c3a3f93-3af5-822a-db83-0af1abc1b0df?t=1641982698737
https://www.norli.no/boker/fagboker/okonomi-og-ledelse/organisasjon-ledelse-og-administrasjon/medarbeiderdrevet-innovasjon
https://www.norli.no/boker/fagboker/okonomi-og-ledelse/organisasjon-ledelse-og-administrasjon/drommeorganisasjonen
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