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Tillit er:

En forventning:

• Medmenneskelighet

• Ærlighet i ord og handling



Har du stolt på noen i det siste?



Tillit i organisasjoner

Bedrifter med et høyt internt tillitsnivå har:

50% høyere motivasjon

50% høyere produktivitet

23% høyere innovasjonsnivå

74% lavere stressnivå

13% færre sykedager

Likevel: 1 av 3 stoler ikke på arbeidsgiveren sin

• Å bygge tillit og tillitsverdighet en sentral oppgave for ledere

• https://blog.smarp.com/trust-in-the-workplace-why-it-is-so-
important-today-and-how-to-build-it

https://blog.smarp.com/trust-in-the-workplace-why-it-is-so-important-today-and-how-to-build-it


Tillit i samfunnet

Nøkkel til effektive samarbeid og det gode 
liv?

Svar:

Ja -- dersom tilliten er velbegrunnet.



Hvordan forske på tillit?
Selvrapport

Generelt sett:

Vil du si at folk flest er til å stole på, eller at man aldri kan 
være for forsiktig når man har med folk å gjøre?

A: Folk flest er til å stole på

B: Man kan aldri være for forsiktig

0 (Aldri være for forsiktig) – 10 (Folk flest er til å stole på)



«Folk flest er til å stole på»
M=25% (3%-74%, SD=14)



Tillit

Er positivt korrelert med:

• Livskvalitet (Helliwell et al., 2021)

• Samarbeid (Balliet & Van Lange, 2013)

• Ærlighet (Tannenbaum et al., 2020)

• Økonomisk utvikling (Agan & Cahuc, 2010)

• Demokratiske holdninger (Zmerli & Newton, 2008)



Ærlighet: En global studie
17,000 lommebøker i 40 land



Ærlighet: En global studie
17,000 lommebøker i 40 land

M= 61% med penger returnert (vs. 46% uten)



Tillit & Ærlighet: Oppfølging
(Tannenbaum et al., 2020)



Tillit & Ærlighet: årsak-virkning?
(Sjåstad et al., 2022)

• Mye tyder på: Gjensidig årsakssammenheng

• Tillitsnivået vårt er ofte velbegrunnet

• Vi må leve opp til tilliten for å bevare den videre



Terningkast-Eksperimentet
(Kajackaite & Gneezy, 2017)

• Oppgave: Du kan vinne 1000NKR dersom du klarer å 
gjette hvilken terning det blir (p = 1/6)

• Eneste forskjell fra kontrollgruppen: 

– En tillitsbasert forpliktelse
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Mål av ærlighet



Resultater



Resultater
(Sjåstad et al., 2022)

•Uærlighet: Control = 27%



•Uærlighet: Control = 27% vs Trust = 13% (p<.001)

Resultater
(Sjåstad et al., 2022)



Konklusjon: Tillit -> Ærlighet

• Folk er motivert av egoisme OG moral

• ¾ var ærlige selv når direkte kontroll var umulig

• ¼ var uærlige til egen vinning

• Tillitsbaserte forpliktelser kan fremme ærlighet i
moralske valg



Tillit på landsnivå:
Generelle prediktorer

• BNP ↑

• Demokrati og Åpenhet ↑

• Økonomisk ulikhet ↓

• Kriminalitet og Korrupsjon ↓

(Our World in Data; Social Value Survey; Pew Research)



Tillit på individnivå formes av:
Sosial Læring

• Resiprositet

• Omdømme

• Gruppetilhørighet

• Ledere



Tillit på prøve:
Covid-pandemien og Pendlerboliger



Tillit som ressurs i krisetider:
Covid-pandemien

• Vertikal tillit viktigste prediktor for vaksinering

• Folkehelse: Rike land med lavt tillitsnivå håndterte
pandemien dårligere enn rike land med høy tillit

• Åpen vs. Lukket pandemihåndtering -> Politisk tillit



Når tilliten brytes:
Pendlerbolig-saken

• Avdekket av kritisk journalistikk (Aftenposten)

• Tillitsbrudd fra offentlige ledere

• Påfølgende fall i befolkningens tillit til stortinget

• Politisk tillit er enklere å bryte ned enn å bygge opp!



Oppsummert: Hva skal vi med tillit?

1: Bygge effektive samarbeid

2: Livskvalitet

3: Krisehåndtering og omstilling



Oppsummert: Hvordan kan man bygge tillit?

Vise at man er tillitsverdig i handling

1: Viktigst: Sosial læring fra egen “flokk” og ledere (rollemodeller)

2: Demokratisk åpenhetskultur

3: Kritisk journalistikk (systematisk mistillit?)



Tillit i samfunnet

Nøkkel til effektive samarbeid og det gode 
liv?

Svar:

Ja -- dersom tilliten er velbegrunnet.
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