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Tom Georg Olsen - styreleder og konserntjener

Utdannelse

• Master Computer Systems

• Bachelor Engineering

• Nursing assistant

Ledererfaring (25 år)

• Miles AS

• Ementor ASA

• Avenir AS

• Telenor ASA

• Dataimport AS

Eksterne oppdrag
• Styreverv

• Foredrag

• Fasilitering

• Mentoring



Hei, vi er Miles!

• Verdibasert IT-selskap

• Etablert 2005

• Eiet av de ansatte

• 150 medarbeidere



Digitalisering

Bergen Oslo Stavanger Mumbai

Konsulent

Team / Prosjekt

• Forretningsrådgivning

• Prosjektledelse 

• Testledelse 

• UX

• Arkitektur

• Systemutvikling



Bank &  
forsikring Energi Media Telecom Offentlig Annet



Vår suksessformel



Fra fagre ord til fine resultater

1. Definér organisasjonens filosofi

2.  Rekruttér mennesker som deler filosofien

3. Bygg kultur basert på filosofien
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Unik og annerledes



Vårt DNA

Visjon:   En fremragende arbeidsplass

Verdier:  Faglig autoritet og varme





Vår forretningsmodell

Filosofi 

&

Strategi

Rekruttering

& 

Kultur

Resultater



Tre forskere analyserte oss gjennom en periode på tre måneder i 2013.

Forskningsprogrammet FOCUS
Future-Oriented Corporate Solutions

TEMA 2: LEDELSE AV KUNNSKAPSMEDARBEIDERE

Mange mener at såkalte kompetansemedarbeidere stiller andre krav til ledelse og 

organisering, men den empiriske forskningen på dette feltet er mangelfull og gir ikke 

entydige svar.

«Kan vi forstå mer om ledelse av disse ved å studere Miles?»

Associated partner:





Organisasjonsmodell

Konserntjener

Bergen

Daglig tjener

Stavanger

Daglig tjener

Oslo

Daglig tjener

Mumbai

Daglig tjener

Konsulenter / Team / Tjeneste Salg / Forretningsutvikling



Beyond Budgeting is about 

rethinking how we manage 

organizations in a post-industrial 

world where innovative 

management models represent the 

only sustainable competitive 

advantage. 

Bjarte Bogsnes

- Chairman Beyond Budgeting Round Table Europe.

- VP Performance Management Development at Statoil ASA

- Author

Beyond Budgeting Round Table

It is also about releasing people from 

the burdens of stifling bureaucracy 

and suffocating control systems. 

Trusting them with information and 

giving them time to think, reflect, 

share, learn and improve.



Vi skal skape vår suksess

gjennom å fokusere på

VERDIER OG TILLIT 

fremfor budsjetter og mål.



Fra fagre ord til fine resultater
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Rekruttering – kulturens fødestue



VARMEFAGLIG AUTORITET

• Adferd

• Verdier

• Holdninger

• Egenskaper

• Utdannelse

• Erfaring

• Sertifiseringer

• Faglige interesser



Rekrutteringsprosessen

• Anbefaling/Søknad

• CV-gjennomgang

• Bakgrunnssjekk

• Intervjuer

• Faglig vurdering

• Referansesjekk

• Tilbudsmøte

• Avklaring

• Kontrakt



Anbefaling/ søknad

Referansesjekk

Åpningsintervju

Nettverkssjekk

Tilbudsmøte

Faglig intervju

KONTRAKT

Intervjuer

Referanser





Fra fagre ord til fine resultater

1. Definér organisasjonens filosofi
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Verdier Adferd



Hvordan «leve» faglig autoritet?



Hvordan «leve» varme?



Relasjoner

15-20 sosiale

arrangementer årlig

KOLLEGER

LEDSAGERE

FAMILIE



Omtanke

• Bursdager

• Fødsler

• Bryllup

• Begravelser



Kompetansedeling

• To faglige helgesamlinger

• Månedlige sessions

• Faggrupper

• Foredrag

• Bloggartikler

• 1:1



En viktig byggestein

i vår kultur er

TILLIT



Dagens næringsliv i forrige uke:

Verdien av tillit

«Tillit er den forventningen du har til andre 

i et felleskap som har de samme verdier,
normer og grad av ærlighet og samarbeidsvilje

som deg.

Tillit reduserer transaksjonskostnadene og er

dermed viktig for produktiviteten.»

- Elisabeth Holvik



- Tillit er menneskets følelse av at andres godhet, ærlighet og dyktighet er til å stole på.

Seligman AB. The problem of trust. Princeton: Princeton University Press, 1997.

- En positiv følelse som oppstår mellom mennesker som resultat av positive
interaksjoner og kommunikasjon. 

Relasjonsledelse as

- Tillit betyr i hvilken grad man er komfortabel med hvordan en annen person eller 
organisasjon antas å opptre i en situasjon der du selv kan bli påført et tap. Hvis en 
situasjon ikke oppleves å representere en sårbarhet, så er heller ikke tillit viktig for de 
som er i situasjonen.

Erlend Vestre, Dagens Perspektiv, 2015.



«TILLIT er det definerende prinsippet for gode 

arbeidsplasser, skapt gjennom troverdigheten til 

ledelsen, respekten som medarbeidere føler de 

blir behandlet med, og medarbeidernes 

forventning om rettferdig behandling.»



Varme
Faglig 

autoritet









The 5 Actions of Smart Trust

1. Choose to believe in trust

2. Start with self

3. Declare your intent and assume positive intent in others

4. Do what you say you’re going to do

5. Lead out in extending trust to others



Bård Kuvaas
• Professor Organisasjonspsykologi
• Handelshøyskolen BI
• Institutt for ledelse og organisasjon

«Forskningen er entydig: 

TILLIT er mer effektivt enn intensiv 
styring og kontroll. Ledere som gir tillit 
får mer motiverte medarbeidere. De 
blir mindre stressa, mer produktive og 
har et lavere sykefravær enn andre. 
Mye handler om å bli involvert i 
oppgaver og utfordringer i jobben.

Når vi tar denne sjansen, for det er 
klart det er usikkerhet med i bildet, 
opplever dem vi viser tillit 
jobbautonomi.

TILLIT er et konkurransefortrinn»



Task – Hva

Time – Når

Team – Med hvem

Technique – Hvordan

Source: HBR/Claudio Fernandez-Araoz (article about 21st Century Talent Spotting)

Autonomi



SYNSPUNKT

versus

STANDPUNKT

Tillitskapende dialog



Tillit i teori

Fra innledningen av vår enkle organisasjonshåndbok:



Tillit i praksis

Du bestemmer selv:

• deltagelse på konferanser & kurs

• kjøp av ny maskin og mobil

• hvilket oppdrag du skal ta



Tempen 3 x årlig

Ikke-anonym medarbeiderundersøkelse

Hvor fornøyd er du med:

• ditt nåværende oppdrag?

• din faglige utvikling?

• de sosiale arrangementene?

• oppfølging fra administrasjon og ledelse?

• helhetsinntrykket av Miles som arbeidsplass?



1869-1948



Klippet fra strategidokumentet til en mellomstor, norsk bedrift:

Klippet fra en intern e-post hos samme bedrift i 2016: 
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Økonomi

41
45

156
163

16
30

62

95

120

141

180

Driftsmargin ca. 10 %

Inntekter 2006-2016 MNOK



Great Place To Work

Anonym medarbeiderundersøkelse 

Norge: Nr.1 to ganger

Europa: Nr.2 blant over 1000 bedrifter



Helhetsinntrykket



Dagspressen



Ledermagasiner



Innovasjonsmagasinet

September 2016

Kåret til en av landets

10 mest innovative bedrifter



Lærebøker 2016

Chapter: 

«Miles –

A master of

Servant 

Leadership». 

«…mange bedrifter har etablert såkalte 

kjerneverdier, men når du spør de ansatte 

om hvilke verdier de har, sliter de med å 

huske dem.

I kontrast til dette har jeg i alle mine intervjuer 

med Miles-ansatte opplevd at de uoppfordret 

har nevnt verdiene som mye av grunnlaget 

for hvordan de jobber og hvilke beslutninger

de tar i det daglige.»

Therese E. Sverdrup, Ass. Professor, 

Department Strategi og Ledelse, NHH:



Så vi i Miles har altså stålkontroll 

på tillitsbasert ledelse? 





Takk for oppmerksomheten!

Tom Georg Olsen, konserntjener, Miles AS

E-post: tom.georg@miles.no

Mobil: +47 9096 5050

mailto:tom.georg@miles.no

