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Vite, Ville, Velge, Våge, Være, 

Vinne 

Arbeidsmiljøkongressen 

Bergen 

24.Oktober 2014 

”There was a very cautious man, 

Who never laughed or played. 

He never risked, he never tried, 

He never song or prayed. 

And when he one day passed away, 

His insurance was denied. 

For since he never really lived, 

They claimed he never died”. 
Ukjent 
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Hvor kommer vi fra? 

Hvor er vi på vei? 
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Grunn til bekymring? 

• System vs. livsverden 

• Objekt vs. subjekt 

• Karakterer vs. karakter 

• Administrasjon vs. ledelse 

• Individ vs. fellesskap 

• Compliance vs. engasjement 

• «Nullfeil-visjon» null risikovilje? 

 

 

 

John Øyvind Livden 

• Speider 

• Sjøforsvaret 

• Student 

• Samfunnsengasjement 
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Gullfjell Consulting 

• «Løfter mennesker og organisasjoner til nye 
høyder» 

• Kunnskapsbedrift 

• Lederutvikling, teamutvikling, 
organisasjonsutvikling 

• Godt lederskap – godt medarbeiderskap 

• Medarbeiderengasjement 

• Friske organisasjoner 

 

Livdens seks V-er 

• Vite 

• Ville 

• Velge 

• Våge 

• Være 

• Vinne -sammen 
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«Den enkelte har aldri med 

et annet menneske at gjøre 

uten at han holder noget av 

dets liv i sin hånd». 
Knud Løgstrup, Dansk filosof 

Vi er utlevert til hverandre 

Hva vi vet 

• 50 % av sykmeldinger skyldes sosiale 

forhold på jobben 

• 7 av 10 som slutter i en jobb forteller at det 

handlet om relasjon til leder eller kolleger 
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Hva vi også vet 

• Du gjør en mye bedre jobb om du trives! 

• Engasjement og trivsel er smittsomt! 

• Trivsel gir høyere kvalitet og bedre resultater! 

– Nærvær 

– Konfliktnivå 

– Livskvalitet 

 

 

 

 

 
Medarbeiderengasjement 

• Økt grad av involvering 
– 50-200 % bedre enn org med lavt eng 

• Økt grad av forpliktelse 
– Medarbeiderne yter 20 % bedre og har nesten 

90 % lavere sannsynlighet for å slutte 

• Økt produktivitet 
– Opp til 43 % mer produktive 
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«There is no «I» in TEAM» 

• But if you look closely there is a «ME» 

• Du er alltid en del av ligningen 

• «Gnothi Saution» 

Vi er forskjellige 

“For at det skal være rettferdig, får dere alle samme oppgave: Dere skal klatre til 

toppen av dette treet!” 
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Vi er mer enn vår atferd 

Adferd 

Tanker & følelser 

Verdier og overbevisninger 

Behov 

Konflikt er naturlig 

Med min organisasjon 
Person/organisasjons konflikt 

Med min rolle 
Personlig/funksjonell konflikt 

Med andre 
Mellommenneskelig konflikt 

Med meg selv 
Indre konflikt 

K 
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Konfliktanalyse 

Min spesielle profil 

Andres spesielle profiler 

Forskjeller 

    misforståelser  

mistillit 

avvisning 

= konflikt 

forståelse 

tillit 

aksept 

= harmoni 

Hva ser du? 
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Hva ser du? 

Ukjent Skjult 

Blindt Arena 

Som jeg selv 

ser/kjenner meg 

Som andre 

ser/kjenner meg 

Vi slipper 

ting inn på 

Arenaen 

ved å by 

på oss selv 

Vi blir kjent med oss selv gjennom 

feedback fra andre 

Vi kjenner oss selv… 
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Vi er en del av kulturen 

• Historie 

• Språk 

• Verdier 

• Normer 

• Selvforståelse 

• Praksis  

 

• Hva med den norske kulturen? 

• Regionale kulturer? Bransjekulturer? 

• Bergen? Subkulturer? 

Strategi og kultur 

Kilde: Torben Rick 
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Norske snittverdier 2008-2011 

10,5 % 

21,5 % 

23 % 

46 % 
n=2218 

Ville 



27.10.2014 

13 

Ville 

• At tenke det, at ville det… 

• Å ville noe med noen 

• Å ville være… 

• Å bruke viljen 

• Forventninger og krav 

Velge 
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Velge 

• Aktør eller brikke? 

• Indrestyrt eller ytrestyrt? 

• Å ikke velge er også å velge – konsekvenser 

• Beslutninger 

• Man har stort sett alltid et valg 

Våge 
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Våge 

• «Å våge er å miste fotfestet for et lite øyeblikk 
– å ikke våge er å miste seg selv»  

                                                     S. Kirkegaard 

• Vågestykke 

• Komfortsonen 

• Utvikling skjer der vi strekker oss 

Være 
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Være 

• Vi ser verden som vi er… 

• Å være tilstede 

• Å gripe øyeblikket 

• Å være autentisk 

  

Vinne 
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Vinne 

Vinne 

• Mestring 

• Å komme i mål sammen 

• Teamet 

• Lederens og ledelsens rolle 
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Dette fremmer engasjement 

• Forståelse av viktigheten med jobben 

• Klare forventninger 

• Karrieremuligheter og forbedringspotensial 

• Tilbakemeldinger og dialog 

• Kvalitet på relasjoner med kolleger, ledere og underordnede 

• Forståelse for bedriftens etos og verdier 

• Effektiv intern kommunikasjon 

• Belønning for engasjement  
 

 

 

 

Livdens seks V-er 

• Vite 

• Ville 

• Velge 

• Våge 

• Være 

• Vinne -sammen 
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Takk for oppmerksomheten! 

John Øyvind Livden 

 

Tlf: 99574891, post@gullfjell.no  

Gullfjell Consulting www.gullfjell.no  

Linkedin www.linkedin.com/in/livden  

Facebook www.facebook.com/gullfjell  

Twitter: www.twitter.com/jolivden   

Se også: Persolog Norge: www.persolog.no  
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