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Fremragende ledelse
– Slik forvaltes menneskelige ressurser på en klok måte 

Fakta Erik Slinning
Erik Slinning har drevet Vida Pluss AS i 16 år og driver daglig med praktisk ledertrening
for kommunale ledergrupper. Han har tidligere gitt ut boken «Helse fremmende ledelse-
slik leder de beste» sammen med Rune Haugen. I samarbeid med KS har han laget to 
e-læringskurs for ledere i kommuner. Til høsten lanserer han boken «Kommunale leder-
grupper- nye veier til bedre praksis» på Kommuneforlaget.

I denne artikkelen har vi spurt Erik Slinning, Lars Christian
Dahle, Unni Steinsmo, Karita Bekke mellem, Kristin Ølberg 
og Grete Johansen om deres tanker rundt fremragende ledelse.

Vi har tatt utgangspunkti boken «Helsefremmende lederskap – slik leder de beste», 
der Erik Slinning og Rune Haugen har funnet frem til noen av landets fremragende ledere, 
blant annet gjennom Handelshøyskolen BIs årlige konferanse Helsefremmende Arbeids -
plasser. Fremragende ledere viser en systematisk innsats for å skape lønnsomhet gjennom
investe ring i humankapital og fremme arbeidsglede som skaper solide resultater. Boken er
også bygget på dybdeintervjuer med norske ledere og samtaler med blant annet LO-leder
Roar Flåthen og NHO-leder John G. Bernander.

Hva vil du si er fremragende ledelse?
Inspirere betyr «å puste liv i». Motivere
betyr «å bevege». Ledelse kommer av
«lithan» som betyr «å gå». En god leder
evner å blåse liv i andres motiver for å
flytte seg mot felles mål. En fremragende
leder etterlever et personlig tilpasset
MANTRA i sin «hverdagsledelse».
Rådene fra Slinning for å prestere
fremragende ledelse kan altså opp-
summeres med et MANTRA: 

MESTRING
Ledere skaper mestringsfølelse ved å gi
tilbakemeldinger og utfordringer til-
passet den enkelte. Fremragende leder-
skap er ikke å behandle alle likt, men
ulikt, fordi vi er forskjellige. Teresa
Amabile, professor ved Harvard fant at
vi er mest motivert og arbeidsglade når
vi føler at vi har oppnådd noe menings-
fylt i jobben. Disse oppnåelsene må ikke
være store gjennombrudd og eureka
øyeblikk. En liten, men merkbar, frem-
drift mot et tydelig mål er nok.

AUTONOMI
Autonomi er vårt behov for å føle at vi
gjør noe av egen fri vilje. Jobbautonomi
betyr ikke at ledere er ettergivende eller
fraværende. Jobbautonomi vil si fravær
av overdrevet kontroll og detaljstyring.
Medarbeidere opplever jobbautonomi
når de føler en viss grad av kontroll og
har valgmuligheter i arbeidet de utfører.
Jobbautonomi er at medarbeidere i stor
grad kan påvirke sitt eget arbeid. 

NORMER
Normer er oppfatninger om forventet
oppførsel. I organisasjoner vil det danne
seg visse mønstre og verdier som det
forventes at individene skal handle 
og tenke i samsvar med. Fremragende
ledere fremdyrker og sørger for at verdi-

grunnlaget er bredt forstått og brukes
aktivt i hverdagen. Da må verdigrunn-
laget være så tydelig at det kan benyttes
som en rettesnor i de daglige beslut-
ningene. Det viktigste er at det å bryte
med normer og verdigrunnlag har kon-
sekvenser.

TILHØRIGHET
Tilhørighet er vårt behov for å bry oss
om andre og at andre bryr seg om oss.
«Du fortjener ikke å tilhøre et bedre lag
enn du er med å skape selv», som Marit
Breivik uttalte det. Tilhørighet er spesielt
sterk og vidtfavnende hos Homo Sapi -
ens. I følge den svenske professoren
Svante Pääbo skiller dette oss sterkest fra
våre forgjengere Neandertalerne, og har
æren for våre viktigste oppdagelser og
frykteligste krigshandlinger. Vi kan ikke
tvinge noen til å føle seg som et godt lag.
Men, som leder kan du oppmuntre til
sterkere sosial tilhørighet gjennom 
å utfordre overbevisninger og praksis
som underminerer den. Det betyr å være
sansevåken og benytte sin emosjonelle
intelligens. Det er her ledelse blir
personlig.

ROLLEAVKLARING
Den fremragende lederen forventnings-
avklarer den enkeltes rolle, setter
prioriteringer og forventninger inn 
i krystallklare rammer og avklarer 
medarbeidernes arbeidsroller; hvem har
ansvar for hva? Medarbeiderne må
kunne bli sett og hørt, involvert 
og ansvarliggjort.

Kan du nevne utfordringer?
Tre mangelfulle ferdigheter skaper 90
prosent av lederutfordringene. Det
dreier seg om mangler som går på det 
å stille krav, følge tett opp og gi til-
bakemeldinger. Når arbeidsmålet er

fastlagt holder du ikke oppmerk som -
heten på målet, men bearbeider kon-
tinuerlig forutsetningene for å nå målet.
Det vi alle kan gjøre noe med er for-
utsetningene, altså rammebetingelsene
og arbeidsmåten. Still krav, følg tett opp
og gi tilbakemelding på prestasjon, det
du gjør, ikke resultat. Det skal tydelig-
gjøres hva i prestasjonen, som fører til
resultatet. Vær spesifikk på hva som var
bra og hva som eventuelt kunne vært
enda bedre. Vi begynner med de positive
tilbakemeldingene, de er lettest å gi. Når
dette er en del av kulturen beveger vi oss
videre til de konstruktivt kritiske til-
bakemeldingene. Tilbakemelding skal gis
på konkret innhold i det medarbeideren
har gjort. Det holder ikke å bare si bra,
du må fortelle hva som var bra! Det er
viktig å utvikle en kultur hvor man
utfordrer hverandre – og en kultur for 
å ønske å bli utfordret. Slutt å sammen-
ligne medarbeidere med hverandre, ikke
bruk skjematiske medarbeidersamtaler
med fokus på «evidensbasert» fjas. Hold
fokus på de konkrete arbeidsoppgavene!

Har du noen eksempler på
fremragende ledere?
Eksempler på fremragende norske
ledere: Alle rådmenn, kommunalsjefer
og kommunale ledere. Det er bare én
sektor i Norge som i sum har levert 
i ypperste verdensklasse kontinuerlig 
i langt mer enn et halvt århundre; 
kommunene. Der leveres det velferd 
i verdensklasse, daglig! Jeg vil påstå at 
de fleste gode ledere i privat sektor ville
blitt spist levende til frokost i kom-
munen. Der må ledere lokke frem det
beste i alle sine medarbeidere gjennom
primært å styrke indre motivasjon
ettersom ytre virkemidler som lønn 
og frynsegoder er fraværende.
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Dette er Madame Beyer prisen:
Prisen er oppkalt etter en av de mektigste
kjøpmannsenkene i Trondheim. Da man -
nen døde valgte hun selv å lede virksom -
hetene videre i motsetning til de fleste
andre. Madame Beyer (1726 – 1810) var
en meget gavmild og gjestfri dame og var
nærmest en institusjon i byen. Målet
med prisen er at den kan inspirere
kvinnelige ledere og gi velfortjent honnør
og oppmerksomhet. Kriteriene er at
prisen skal deles ut en gang per år til en
kvinnelig leder som har sitt virke 
i Trondheimsregionen. Hun skal inneha
en lederstilling med resultatansvar eller
fagansvar og ha oppnådd resultater som
gagner bedriften og/eller næringslivet 
i regionen.

Da Steinsmo mottok Madame Beyer
prisen sa hun i sin takketale:
«Jeg er kjempestolt over å motta
Madame Beyer-prisen. Jeg vil dere skal
vite at å lede SINTEF er et privilegium. 
Flotte mennesker med evne og vilje til 
å gjøre en forskjell. Ledelse i SINTEF er
samhandling og teamarbeid på alle nivå.
Min ambisjon har vært å bygge en
organisasjon der beslutninger tas på
lavest mulig nivå; en selvnavigerende
organisasjon. Jeg deler derfor denne
prisen med alle de 2000 ansatte 
i SINTEF».

I sin begrunnelse sa juryen blant
annet:
«Juryen har hatt mange sterke og gode
kandidater å velge blant, og valget har 
i år falt på Unni Steinsmo. Unni
Steinsmo har vært en profilert leder for
SINTEF i 11 år når hun nå går av som
konsernsjef ved årsskiftet. Hun er ut -
dannet sivilingeniør i kjemi og har en
doktorgrad i materialteknologi. Hun var
forskningsdirektør ved SINTEF i seks år

før hun ble konsernsjef og har vært
professor II ved NTNU siden 1996. Hun
er også styreleder og styremedlem i flere
forskningsrelaterte stiftelser, blant annet
Norges Forskningsråd. Hun er videre
styreleder i gruveselskapet Kings Bay.
Det å lede SINTEF på en god og lønns-
om måte gjennom flere år er en leder -
jobb det virkelig står respekt av. SINTEF
er Skandinavias største uavhengige
forskningsorganisasjon med interna-
sjonal spisskompetanse innen en rekke
områder. De har satt seg som mål å være
en verdensledende forskningsinstitusjon,
og de utvikler verdier og løsninger på
noen av vår tids store samfunnsutford-
ringer. SINTEF har 2.100 ansatte fra 70
land, og omsatte i 2014 for cirka tre
milliarder kroner.»

Unni Steinsmo forteller at frem rag -
ende ledelse handler om å skape fantas-
tiske grensesprengende resultater
sammen med andre. 

Det som vil forsterke fremragende
ledelse er:
1. Å forstå at det viktigste er folk
2. Involvere, inkludere, vise tillit og gi 

ansvar, bygge team
3. Kommunisere godt og mye, også om

det som er vanskelig
4. Være tydelig på krav, forventning 

og tilbakemelding
5. Bry deg, vise respekt, lytte, 

anerkjenne 
6. Etablere felles ambisiøse 

og inspirerende mål
7. Ha mot, ta tak i det som er vans-

kelig, ta beslutninger, innrøm feil
8. Være tydelig og ærlig, skape 

samhold
9. Arbeide med å være god og ville bli 

bedre = endring
10. Gode involverende prosesser, 

strategi, etikk og ledelsesprinsipper

Har du personer eller gode bøker du
kan tipse oss om? 
Jeg vil anbefale boken «From Good To
Great», men også generelt alle bøker
som gir innsikt i mennesker, for eks em -
pel «To kill a Mocking Bird» av Harper
Lee og «Jonas» av Jens Bjørnebo. Jeg vil
også fremheve Mandela og filmen
«Invictus – de uovervinnelige», 
og filmen «Apollo 13». 

Andre råd Steinsmo har for
fremragende ledelse er:
• Arbeid med ledelse og organisasjons
utvikling kontinuerlig

• Ha oppmerksomhet på kultur, 
relasjoner og samhandling 

• Gi godt rom for faglig og personlig 
utvikling

• Når dere lykkes, sørg for å feire 
«hemningsløst» og umiddelbart!

Til slutt: Sørg for at du får gode råd fra
dine ansatte. Å få gode råd handler mest
om hvordan du tar imot.

Fakta Unni Steinsmo
Unni Steinsmo er utdannet sivilingeniør og har en doktorgrad i materialteknologi.
Hun har vært konsernsjef i SINTEF i 11 år, professor ved NTNU siden 1996 
og mottok i fjor Madame Beyer prisen da hun ble kåret til årets kvinnelige leder 
av Næringsforeningen i Trondheim. Hun jobber nå som rådgiver i SINTEF.

Fakta Lars Christian Dahle
Lars Christian Dahle er daglig leder i Dignio som han grunnla i 2010. Dignio er en
landsdekkende leverandør av velferdsteknologi og har ambisjoner om å være ledende
leverandør på dette området. Han har tidligere jobbet som salgsdirektør og teamleder
og har en master i ledelse.

FREMRAGENDE LEDELSE er sjelden
kost. Viktigst av alt er at «ledelse» ikke
har noe med administrasjon å gjøre.
Norge er full av gode administratorer,
men har vi gode ledere? Å lede er å flytte
et antall mennesker fra dagens ståsted
(A) til et ønsket ståsted i fremtiden (B).
Om man mestrer «fremragende ledelse»
så gjøres dette så fortreffende at de
mennesker som skal være med på reisen
selv identifiserer seg med B og ønsker
over alt på jord å være med på reisen, 
og dette smitter over på alle som
kommer i nærheten av de du leder 
og plutselig så leder man en «bevegelse».

Noe som fremmer 
fremragende ledelse: 
• Evnen til å praktisere tillit til hver 
enkelt medarbeider – alle får tildelt 
tillit fra dag én på jobb, men om du 
ikke forvalter den godt, må den 
gjenopprettes over lang tid

• Evnen til å inkludere medarbeidere 
i å bestemme hvor B (målbildet) 
befinner seg

• Evnen til å plukke ut medarbeidere 
som er faglig sterke, selvgående og 
disiplinerte for den plass de skal fylle.

• Evnen til å avskaffe «intern-politikk» 
og fremme åpenhet – inklusive kritikk
av ledelsen

• Evnen til å sette sammen og formidle 
den gode historien som alle ønsker
å ta del i

Noe som hemmer 
fremragende ledelse: 
• Å benytte autorativ lederstil til daglig
• Å være detaljorientert og besatt av å ta
alle avgjørelser

• Stort ego
• Å tro at man ikke trenger å lære noe 
av andre

• Å ikke sette av nok tid til ledelse i for
hold til administrasjon

Har du et eksempel på en
fremragende leder?
Et forbilde jeg har hatt lenge er Bjørn
Kjos. Som leder – er han av de sjeldne.
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Unni Steinsmo
anbefaler boken 
«Good to Great» 
av Jim Collins.

Lars Christian Dahles ekempel på 
en fremragende leder er Bjørn Kjos. 
(Foto: Mats Lundquist).



Hva mener du er 
fremragende ledelse? 
Viktige stikkord er tillit, raushet og aner-
kjennelse. Det er viktig å huske på god
folkeskikk, det ligger mye i å bruke våre
sosiale antenner, psykologi og sunn for-
nuft. Man må også tenke på arbeids-
takerne som mennesker, som har andre
forpliktelser – og omsorgsansvar uten -
om jobb. Alle har faser i livet hvor det er
mer press enn i andre faser. Det må vi ha
forståelse for, og vi må da ha en arbeids-
livspolitikk som legger til rette. Vi kan
ikke ha en modell som er lik for alle.
Selv om du har kompetente medarbeid -
ere med unik kunnskap, må en god leder
få dette til å blomstre videre. 

Medarbeiderne må ta nye skritt, 
og når du som leder ser medarbeiderne
briljere, når du ser reisene hver enkelt tar
innen egen utvikling – skal det være vel -
dig givende. Det er også viktig å se på alle
medarbeidere som like viktige for å levere
det produktet du skal levere totalt sett.

Hva er dine råd rundt det som
fremmer fremragende ledelse?
• Gi tillit: La medarbeiderne få bygge 
seg opp. Leder skal legge til rette, men 
ikke ta hele ansvaret hele tiden

• Trivsel: Når folk går fra jobb etter 
endt arbeidsdag skal de ha det bra. 
Trives medarbeiderne, får du mer 
tilbake

• Trygghet: Det må bygges en kultur 
hvor det er respekt mellom de ansatte. 
Det skal være en trygghet på arbeids
plassen

• Dedikasjon: Du må skape kultur for 
at medarbeiderne blomstrer og er 
dedikerte

• Se muligheter: Vi må ta av oss nisse- 
lua, ikke bare problematisere, men se 
mulighetene. På den måten har vi hele 
tiden fokus på hva som kan bygges 
opp

• Ledermiljø: Du må lage et miljø der 
du kan fortsatt være kreativ som leder. 
For det handler ikke bare om å lede 
andre, men også utvikle seg selv som 
menneske og leder

Det som kan hindre utvikling av
fremragende ledelse: 
• Kontroll: Når du legger inn kon-
trollerende funksjoner uten annen 
verdi enn å være en påpasselig leder vil
det hemme utviklingen.

• Tidsklemma: Du hemmer ledelse når 
du mister kontroll over tidsklemma. 
Du blir ikke et unikum som menneske 
i det øyeblikket du blir leder. Vi får aldri 
brukt nok tid på hver enkelt med
arbeider, vi kan ikke klare alt bestandig.
Vi må være ærlige i forhold til hver -
dagen som leder. 

Hva skal til for å bli en 
fremragende leder:
Ingen er født gode ledere. Vi har alle
startet en plass, og det er viktig ikke 
å glemme hvor vi har vært. Du må tørre
å utfordre deg selv. Det handler mye om
å være sin egen mentor. Selvrefleksjon er
viktig. Da må vi tørre å feile, tørre å ta
risiko og tørre å kjenne på usikkerheten.
Klarer du ikke å kjenne på sommerfug-
lene i magen, tror jeg ikke du klarer 
å lede andre. Viktig å spille seg selv god
med faglig påfyll, men også finne
mekanismer som gjør at andre spiller
deg god. Jeg får mye energi av å møte
folk. Folk med energi, som ser mulig -
hetene, som tør å si fra. Det fremmer
kreativiteten min.

Har du et eksempel på en
fremragende leder?
Jeg vil trekke frem en person som ble
viktig for meg da jeg begynte i LMI,
Unni Hjelmaas, daværende styreleder 
i LMI. Det var helt utrolig hvor mye tid
hun brukte på å bygge meg opp, selv om
hun hadde en krevende jobb som leder 
i legemiddelselskapet Roche. Jeg hadde
liten kjennskap til bransjen, men skulle
bygge opp noe nytt. Det var helt
eminent hvordan jeg ble tatt imot. Jeg
fikk trygghet, til tross for store oppgaver
på skuldrene mine.

Fakta Karita Bekkemellem
Karita Bekkemellem er administrerende direktør i LMI- bransjeforeningen for Lege middelindustrien.
Før dette var hun statsråd og leder av Barne- og familiedepartementet 2000–2001. Hun var 
i 2001–2005 medlem og fraksjonsleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Fra 2005-2007
var hun igjen statsråd og leder for Barne- og likestillingsdepartementet. Hun var også leder 
av Arbeiderpartiets kvinnebevegelse.

Fakta Kristin Ølberg
Kristin Ølberg har en Master i ledelse og organisasjonsutvikling. Hun har bred og allsidig
erfaring fra høyskolesektoren med salg og markedsføring av lederutviklingsprogrammer,
samt forretningsutvikling, rådgivning og utvikling av leder- og medarbeiderutviklingspro-
grammer i samarbeid med noen av Norges fremste eksperter på ledelse, blant annet
Medvind Personal. Hun er også en erfaren prosjektleder innen ledelse av tverrfaglige
team og har internasjonal arbeidserfaring fra Tyskland og Danmark. 

KRISTIN ØLBERG har solid erfaring 
og brenner for ledelsesfaget og hvordan
ledelse påvirker organisasjon og indi -
vider. – Noe av det som karakteriserer en
god leder er en leder som både gir
omsorg og samtidig stiller krav. Dyktige
ledere involverer og myndig-gjør
mennesker, såkalt «empowering people».
De kjenner godt til situasjonen som
organisasjonen til enhver tid befinner
seg i. Videre må lederen få til et godt
samspill mellom medarbeidere, organi -
sasjon og oppgavene som skal løses, og
forstå hvordan de som ledere selv bidrar
til dette. Dyktige ledere er gode lag-
spillere og tar personlig initiativ. De vet
hvordan de skal fasilitere og organisere. 

Hvordan gjør de det? 
Hva er viktig å tenke på? 
Et eksempel på hvordan man tilrette -
legger for god ledelse, er å akseptere at
det er ulike oppgaver som må gjøres for
å oppnå gode resultater. Det er et spenn
i oppgavene og deres art, noe som betyr
at ulike roller må dekkes. Det er viktig
med fornyelse og at det skapes idéer for
endringer, samtidig som arbeidet må
organiseres og rutiner må dannes. Dette
er egenskaper som ikke nødvendigvis en
og samme person har, så det å aner-
kjenne og respektere de ulike rollenes
viktighet, må den gode lederen sørge for
å skape en kultur for. Lederen må som
en dyktig trener legge til rette for å hente

ut det beste av alle. Alle må få bidratt
med sitt beste. Lederen må se den
enkelte og spille på alles styrker. Det er
viktig å gi rom til alle og hente ut posi -
tive krefter sammen og hver for seg.

Dyktige ledere kjenner også sine
styrker og svakheter. Selvinnsikt og
ydmykhet er viktig og kjennetegner de
dyktigste lederne. De vet når de skal be
om hjelp. Faktisk er dette helt avgjør-
ende for at de produserer de beste
resultatene, dette støtter også forsk-
ningen. De delegerer riktig og ber andre
om hjelp. De er ikke typen som «skal
gjøre alt selv». Det blir det ikke store
resultater av.
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Viktig å spille seg selv god med faglig påfyll, men også finne mekanismer 
som gjør at andre spiller deg god. Jeg får mye energi av å møte folk. Folk med 

energi, som ser mulig hetene, som tør å si fra. Det fremmer kreativi teten min.



Hva mener du er 
fremragende ledelse?
Fremragende ledelse handler om å bygge
sterke og gode relasjoner til medarbeid -
erne og få det beste ut av medarbeid er ne.
Det er medarbeidernes kompetanse,
kreativitet og kunnskap som ligger til
grunn for nyutvikling, innovasjon, kva -
litet og kunde- og brukeropplevelser.
Mye kan kopieres, men evnen til å hente
ut det beste av medarbeiderne er ikke
kopierbart, og anses mer og mer som

det avgjørende fortrinn for å skape
resultater og nå oppsatte mål. 

God kommunikasjon
Gode ledere er tydelige i mening og ret-
ning, tett på medarbeidere og gir tillit 
og spillerom til den enkelte. Tydelighet,
kommunikasjon og gjensidighet er
stikkord. Gode ledere sikrer at med-
arbeidere opplever fellesskap i retning
og mening og kjenner sitt ansvar. De er
opptatt av å kommunisere godt, i møter

med en til mange, og en til en. De etab-
lerer arenaer for kommunikasjon og er
bevisst hvordan kommunikasjon fung -
erer. Hva fokuseres det på i møter; er det
kun fokus på tall eller også mennesker?
Er det rom for at medarbeidere kommer
på banen, eller er det kun leder som
snakker? Er det rapportering og se bak-
over, eller er det rom for å se fremover? 

Det handler om å bli sett, tatt på
alvor og stilt krav til. Når det skjer gjen-
nom god dialog med tilbakemelding 
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og læring, sikres grunnlag for vekst og utvikling. Gode ledere
har hyppige en til en samtaler – som oppleves nyttig og rele -
vant for begge. Denne arenaen legger til rette for å sikre
sammenheng mellom overordnet mål og den enkeltes bidrag,
god gjensidig forventningsavklaring, tilbakemelding 
og læring, som igjen bidrar effektivt til å nå felles mål gjen-
nom gjensidighet og felles indre forpliktelse.   

Hva må gjøres og hva kan være utfordrende?
Sett av tid til å lede. Det er mye i en praktisk lederrolle som
ikke er ledelse, det er en utfordring. Mange opplever press 
i hverdagen. Da er det viktig å delegere og fordele oppgaver. 

Oppgaver som delegeres kan bidra til at andre vokser.
Prioritering er viktig; Hva haster og hva er viktig? Ha et
bevisst forhold til hva som er administrasjon og hva som er
ledelse. Det er også til stor hjelp hvis det er en felles bevisst -
het i virksomheten om hva som er god ledelse.

Råd til den enkelte leder:  
• Ha en ekte tro på menneskers betydning
• Vær interessert i mennesker – og se verdien i mangfold 
• Balanser det å være tydelig i retning og forventnings
setting, med menneskeorientering. Dette er ingen mot-
setning, tvert imot – det er evnen til å kombinere dette 
som bidrar til å bygge tillit og fasthet i relasjonen. 

På organisasjonsplan: 
• Ha fokus på det som gjelder. 
• Tradisjonelt styres virksomheter etter økonomiske 
størrelser. Fokus på ledelse og kultur, med mulighet til 
å løfte frem og lære av de beste, internt og eksternt, bidrar 
til å fokusere og lære av det som virker i praksis  

• Ha arenaer for læring og utvikling 
• Vis raushet og aksept for feil – bruk det til felles læring  

Hva kan hindre fremragende ledelse?
• Manglende forankring og sammenheng mellom hva som 
sies og hvordan det praktiseres 

• Ensidig fokus på økonomiske faktorer 
• Mangel på fellesskap og fundament om betydningen av 
god ledelse og hva dette er

• Mangel på åpenhet
• Ensidige krav om leveranse basert på output – uten rom 
og tid for fokus på de viktigste input-faktorene: Kultur, 
lederskap og medarbeiderskap 

Har du et eksempel på en fremragende leder?
Det er veldig mange som gjør en meget god jobb innenfor
ulike sektorer. En leder jeg synes har demonstrert god tillits-
basert ledelse i praksis er Marit Breivik. Hun har kombinert
tydelighet i forventninger, med å bygge styrke og robusthet
inn i laget. Hun er genuint interessert i å bidra til å utvikle
menne sker og leter hele tiden etter muligheter og metoder
for å utvikle laget. 

Fakta Grete Johansen
Grete Johansen er partner i Great Place To Work og ansvarlig for rådgivning, ledertrening 
og utvikling. Hun har solid erfaring fra organisasjon, ledelse og HR og har tidligere vært
blant annet HR direktør i Microsoft Norge og Avinor. Johansen har utdannelse innen psyko-
logi, pedagogikk og sosiologi, samt coach gjennom Adler International og ACC sertifisert 
hos The International Coach Federation.  


