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1 Innledning 
 
”Om man ikke utvikler en lederfilosofi som erkjenner psykisk makt, lydighet og 
fremhever betydningen av å følge regler, vil maktkamper florere. Flere og flere ledere 
vil gå utfor lederstupet. Et godt samfunn kan bare oppstå hvis mennesker bruker den 
makten de har, ledet av et solid moralsk instinkt. Jo mer makten er skjult, desto mer 
totalitær er det sannsynlig at den er”. Slik konkluderer forfatter og filosof Nina Karin 
Monsen i en kronikk i Aftenposten 21.1.07, omhandlende lederskap og mangel på 
lederskap, hvor de virkelige lederne opererer i det skjulte.   
 
Temaet makt spenner vidt. Maktbegrepet har en rekke nyanser, definisjoner og 
assosiasjoner – ofte negative assosiasjoner. ”I norsk kultur er makt et ladet ord. Få 
norske ledere vektlegger at de har makt. De kan gå med på at de har innflytelse, 
innrømme at de ønsker å påvirke, men ønsker ikke å snakke om at de har makt. Makt 
er imidlertid essensielt for ledere, og maktutøvelse er nødvendig for å utføre 
ledergjerningen” (Assmann 2004).  
 
Det synes å være en økt bevissthet i faglitteraturen om at ledelse faktisk er utøvelse av 
makt, og at utfordringen er å håndtere denne makten på en balansert måte. 
”Organisering baserer seg bestandig på makt og tillit, og makt og tillit er størrelser 
som både truer og forutsetter hverandre.” (Sørhaug 1996). 
 
Vi ønsker gjennom arbeidet med denne fordypningsoppgaven å se på sentrale 
maktbegreper samt reflektere over maktkilder og sammenhengen mellom ledelse, 
makt og tillit. Videre vil vi reflektere over maktbruk i sykehus, relatert til egne 
historier/erfaringer og relevant teori.  
 
Vi finner det nyttig og interessant å studere nærmere klassifiseringen av kilder til 
makt som ble utført av French & Raven i 1959. Dette arbeidet regnes som klassisk, og 
er utgangspunkt for en rekke forskere de siste 45 årene.  
 
Gjennom våre drøftinger søker vi å oppnå en bedre forståelse av egen ledelsespraksis, 
og å øke vår bevissthet rundt håndtering av egen og medarbeideres maktbruk i 
hverdagen. 
 
Kanskje unngår vi å gå utfor det Monsen kaller ”lederstupet”? 
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1.1 Våre historier 
 
Vi ønsker her å belyse problemstillinger fra vår sykehushverdag med eksempler 
fortalt ved hjelp av ”narrativ metode”. Historiene er selvopplevde, men i noen grad 
anonymiserte og/eller omskrevet slik at de ikke fullt ut er identifiserbare med personer 
og avdelinger. Vi ønsker å understreke at vi fullt ut står for det som her gjenfortelles, 
men at dette samtidig reflekterer vår personlige opplevelse av det som skjedde; 
underforstått, andre kan ha opplevd hendelsen annerledes. Historiene anvendes videre 
i oppgaven ved refleksjon rundt teori og praksis (kap. 3).  
 
 
 
Historie 1 
Sykehuset har satt pasientsikkerhet og kvalitet som et av de overordnede 
satsingsområdene. I den forbindelse ble det investert i et avansert elektronisk 
dataverktøy. Dette verktøyet kan brukes til å beskrive ulike prosesser – slik som 
håndtering av henvisninger og pasientforløp. Verktøyet er annerledes i lay-out enn 
noe sykehuset har brukt tidligere, og krever spesiell opplæring av ”modellører” for å 
kunne tegne inn forløpene. Men innholdet i forløpene er det fagfolkene som må 
definere, slik som enhver prosedyre eller framgangsmåte. 
 
Toppledelsen ved direktør for fag- og foretaksutvikling gikk ut med en klar beskjed til 
alle klinikkene om å lære opp modellører og sette i gang med å beskrive ”Beste 
Praksis”. Vår klinikkdirektør kom videre til meg med oppdraget. Jeg fikk inntrykk av 
at det var greit at jeg brukte noe ressurser på det, men samtidig et inntrykk av at dette 
ikke var en høyt prioritert oppgave. Det var jo saker som brant mye mer – regnskap, 
krangel om senger, etc.  
 
Personlig var jeg meget begeistret for det fantastiske verktøyet. Tenk å kunne linke 
inn interne prosedyrer, eksterne nettsteder med antibiotikaveiledning og sepsiskriterier 
i en beskrivelse av forløpet av en sepsispasient!  Jeg sa meg villig til å lære å bli 
modellør. Det første jeg forstod på kurset, var at jeg ikke var rett person. Dette krevde 
en flink sekretær med gode datakunnskaper - dermed fikk jeg lov til å engasjere Beate 
i dette arbeidet. Hun var både flink og interessert.  
 
Jeg forstod at jeg burde heller jobbe på et overordnet plan, og definerte prosjektet 
”Beste Praksis” for å få i gang prosessen med å beskrive hvordan vi undersøker og 
behandler ulike pasienttyper hos oss. Klinikken har tidligere laget en metodebok 
(papir), som ikke er blitt oppdatert.  Dette arbeidet ble gjort av et par ildsjeler for flere 
år siden.  
 
Jeg laget en prosjektbeskrivelse som klinikkdirektøren godkjente. Den gikk ut på å 
velge en gruppe på tre ulike sengeposter til å utarbeide beskrivelse av typiske 
pasientforløp. Beate var en kjempegod støttespiller. Hun kunne det tekniske og var på 
tilbudssiden for gruppene.  
 
Men arbeidet var tungt. ”Alle” var enige om at vi trenger en god metodebok. Jeg fikk 
høre fra overleger på seksjonene at de ikke hadde tid til slikt ikke-produktivt arbeid. 
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Det ble antydet at jeg (som ikke hører hjemme i noen fagseksjon) burde gjøre dette 
arbeidet uten å belaste dem.  
 
Ekstra demotiverende var det å oppleve at foretaket, som jo hadde lansert det nye 
verktøyet med brask og bram, plutselig var helt tause! Jeg fikk mange god-ord da jeg 
henvendte meg for støtte, men det var en total mangel på forankring i toppen.  
 
Historien slutter med at jeg ga opp å få til disse ”Beste Praksis”-beskrivelsene. 
Prosjektet er stille og rolig lagt i en skuff. Beate fikk tilbud om jobb i IT-avdelingen 
der hun er en ressursperson på andre oppgaver. Vi har ikke fått lært opp ny sekretær, 
siden foretaket ikke har stilt opp med nye muligheter for opplæring i modellering. 
 
 
 
 
Historie 2 
I møteinnkallingen sto det kl.1400. Sjefen innledet: bemanning av PACS-funksjonen i 
uke 52, kun 2 uker til. Hver gang det nærmet seg en helligdag, var det hastemøter og 
raske beslutninger i forbindelse med bemanningen av denne funksjonen.  
 
Personalkonsulenten var tilstede, noe som tydet på at diskusjonen ville snu seg til 
drøfting av bemanning og antall disponerte stillinger. Vår lokale (avdelingsnivå) IT-
ansvarlige, Nils, var - i følge hans stillingsinstruks - ansvarlig for organiseringen av de 
IT- ansvarlige på avdelingen og tildelt personalansvar for personer tilknyttet denne 
funksjonen. I praksis var disse personene ansatt i en 3-delt vaktturnus tilknyttet Jarle 
sin driftsenhet, derfor var det Jarle som opplevde at han hadde personalansvar. Nils 
klaget over ordningen, mens Jarle ga uttrykk for at han brydde seg lite, men lot seg 
irritere allikevel.  
 
Forestående omorganisering (færre ledere) betydde at jeg som leder var innkalt 
sammen med driftsansvarlig leder Jarle og Nils (stab). En avklaring av ansvarsforhold 
var etterlyst av meg. 
 
Nils fulgte opp innledningen med en forklaring av tabellen, som viste turnusen til 
personalet med nødvendig kompetanse. En særskilt linje, ”Mangler”, uthevet i rødt, 
viste alle vaktene som ikke hadde kompetente personer tilstede. Nils påpekte at han 
og den andre fast ansatte ved kontoret ikke kunne ta sårt tiltrengt avspasering i uke 52 
hvis det var kun 1 person tilstede. I en normal driftsperiode var bemanningen 
inkludert IT-ansvarlig 3 personer derav 2 stillinger som ble allokert til denne 
funksjonen for 2 år siden.  
 
Et forslag for å bedre bemanningen på dagtid i uke 52 ble fremmet: forskyve 
kompetanse fra natt til dag og betale en annen til å jobbe natt. Nils ble utfordret om 
kostnaden og tidsaspektet, undret seg over det, men mente at det ikke var hans ansvar. 
Jarle påpekte at han en måned tidligere på oppfordring fra Nils, hadde bedt en 
medarbeider om frivillig å flytte en fridag fra uke 52.  
 
Jeg tolket uttalelsene som kom frem, og vakt-/kompetanseoversikt, slik at det var en 
uoverensstemmelse mellom bemanningsgrunnlag og opprinnelig intensjon. Denne IT-
kompetansen ble nå fremstilt som et døgnbehov og en funksjon som måtte prioriteres 
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foran alt annet. Når hadde det skjedd, og hvem gjorde den prioriteringen? Hvem har 
ansvaret for å definere behov og allokere ressurser? Og hvilket ansvar hadde IKT-
avdelingen (sentralt)? Kjøpte ikke vi tjenester hos dem? Jeg påpekte økende 
ressursbruk, manglende retningslinjer for prioritering av drift og manglende 
funksjonsbeskrivelse for personene som skulle ivareta funksjonen. Jeg ville vite 
omfanget av oppgavene som ble ivaretatt av våre ansatte – drev vi med brukerstøtte 
eller tekniske oppgaver som skulle ivaretas av andre?  Jeg syntes det var mange 
uklarheter og ble provosert av det jeg oppfattet som ansvarspulverisering.  
 
Nils ble utfordret av meg til å overta personalansvar for allokerte stillinger slik det 
framgikk av hans stillingsbeskrivelse. Han henviste til avdelingens strategisk mål om 
å øke PACS-kompetanse blant øvrige ansatte. Men det har ikke foregått 
kompetanseheving for personalet innenfor denne funksjonen de siste 2 år!  
 
 
 
 
Historie 3  
Vi har på min avdeling hatt 3 år med kraftige innsparinger, som har resultert i stor 
nedbemanning. Tøffe prosesser som har skapt sterke følelser. Vi har forsøkt å 
opprettholde samme nivå på tjenestene ved å jobbe "smartere".  Dette blir 
vanskeligere for hvert år. Videre kutt vil gå utover kvaliteten både for pasienter og 
ansatte.  
 
På budsjettmøte for neste år, kommer nye utfordringer i forhold til knappe rammer. 
Blant ett av flere kutt foreslår jeg nedskjæringer på nattrenhold, noe som vil innebære 
at andre må ta nødvendig renhold om natten. Møtedeltakerne forstår godt at vi ikke 
har "mer å ta av". Det stilles spørsmål om midler til nattrenhold kan overføres fra 
andre poster for å unngå dette.  Vi blir tilslutt enige om at ledere for de forskjellige 
avdelingene må vurdere viktigheten av denne tjenesten oppimot økonomi og andre 
tjenester på sine avdelinger. Det blir avtalt et eget møte om dette mellom 
avdelingsledere og meg. 
 
Vi har møte. Jeg gjentar at dersom vi skal yte denne tjenesten må vi ha utvidet ramme 
eller omfordele ressurser. Alle har forståelse for at vi må redusere tjenesten dersom vi 
ikke har midler unntatt en leder som sier at dette går ikke an. Vi må finne andre 
alternativer.  Jeg gjentar at vi ikke kan klare flere innsparinger uten at dette går utover 
tilbudet. De andre sier ikke mer. Han sier at han skal ta et møte med sine 
avdelingsledere og komme tilbake til saken. 
 
Han kommer ikke tilbake til dette før jeg etterspør. Da tar han det opp sammen med 
mange andre saker på et ledermøte og sier at vi må finne et annet sted og kutte, og at 
han ikke vil bruke tid på dette. Jeg blir overrumplet. Hans overordnete ber han 
allikevel igjen komme tilbake med andre alternativer. 
 
Han kommer ikke tilbake med andre alternativer. Jeg tar saken opp i etterkant av et 
annet møte. Han sier han ikke vil bruke sin tid på å snakke om dette. Jeg gjentar at vi 
har ikke andre steder å kutte, og han sier at denne tjenesten må bestå og at dette er 
mitt ansvar.  
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Jeg står fortsatt fast på at vi ikke kan tilby en tjeneste vi ikke har budsjett til. Jeg får 
støtte hos min leder inntil både tillitsvalgte og noen ledere for andre avdelinger legger 
press på at tjenesten må bestå. 
 
Dagen etter står det om farlige sykehusbakterier i avisen. Jeg kutter ikke denne 
tjenesten, men kutter på et viktig utviklingsprosjekt. Jeg ergrer meg over at jeg gir 
meg.  
 
 
 
 
Historie 4 
Nylig ledet jeg en prosjektgruppe, som på oppdrag fra administrerende direktør skulle 
utrede en organisatorisk samordning av to avdelinger med overlappende tilbud og 
med ulik lokalisering (konsekvens av fusjon). Avdelingene er først og fremst internt 
tjenesteytende overfor svært kompetente, akademiske grupper, men har også eksterne 
relasjoner og et forestående økt samarbeid med disse. Prosjektgruppen var 
sammensatt av sterke fagfolk fra de to avdelingene, inkludert avdelingssjefene selv, 
tillitsvalgte og aktive brukere fra andre avdelinger. Mandatet var avklart og 
avdelingslederne hadde fått anledning til å gi innspill til dette i forkant. 
 
Prosessen ble vanskelig å lede, og det dannet seg raskt to grupperinger. Den ene 
grupperingen, anført av den ene avdelingssjefen, pekte på en rekke mulige 
samordningsgevinster og faglige utviklingsmuligheter, mens den andre grupperingen 
tilbakeviste alle mulighetene uten å selv peke på noen potensielle gevinster (utover et 
frivillig samarbeid i saker hvor det var naturlig). Alle gevinstmuligheter ved 
sammenslåing ble tilbakevist som enten ”ikke ressursbesparende” eller faglig 
uforsvarlig. Fordi avdelingslederne visste at et nært samarbeid uansett ville være 
påkrevd fremover, ble det raskt jeg som ble skyteskiven og djevelens advokat; 
”blårussen”, som en av gruppens sterke fagpersoner ved to anledninger kalte meg i 
gruppens påhør og alltid med negativ holdning til ”administrasjonen”. Jeg engasjerte 
meg sterkt i diskusjonene ved å stille kritiske spørsmål og forlange svar som 
administrativt personell også kunne forstå, nettopp fordi jeg selv ikke var fagekspert. 
Jo dypere vi pløyde i argumentene om faglig forsvarlighet, desto mer uenige ble 
fagfolkene seg imellom ift om argumentene holdt vann, eller om motstanden først og 
fremst dreide seg om det som kunne bli mer ubekvemme arbeidssituasjoner for 
enkelte. 
 
Jeg grudde meg etter hvert til møtene. Sinnene sto nesten i kok hos enkelte i 
innspurten fordi jeg som prosjektleder da ga uttrykk for min personlige konklusjon 
om at jeg syntes det var fornuftig med en organisatorisk sammeslåing av avdelingene 
samt ytterligere utredningsfase ift videre samordning mot tilsvarende universitetsmiljø 
(dette gjorde jeg fordi det satt langt inne å få gruppens medlemmer til å formulere sine 
endelige, oppsummerende konklusjoner skriftlig). Jeg spurte deretter hvem som sluttet 
seg til dette synet, ba disse eventuelt revidere/supplere dette og ba i tillegg de øvrige 
formulere ut et alternativt syn. Dette for å få frem de ulike konklusjoner for 
styringsgruppen. Alle synspunkter skulle innarbeides og ble innarbeidet i rapporten.  
 
I etterkant har jeg fra deler av gruppen fått negativ omtale, fordi jeg hadde tatt stilling 
i saken. (Ikke tatt opp direkte med meg, men med andre). Andre i gruppen ga uttrykk 
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for at jeg hadde gjort en flott og modig jobb. Var det min håndtering av de sterke 
fagpersonene som var provoserende, eller var det en opplagt konsekvens av å la en 
såkalt ”blåruss fra administrasjonen”, uten tilstrekkelig faglig legitimitet og tillit, lede 
en prosess hvor sterke fagfolk var svært uenige seg imellom? Var min rolle avklart? 
Skulle jeg fremstått som helt nøytral gjennom hele prosessen? 
 
Toppledelsens foreløpige konklusjon ble å gi avdelingene ett år på seg til å bevise at 
de kan oppnå gode resultater ved frivillig samarbeid, i tråd med det den ene gruppen 
ønsket seg som en permanent løsning. Dette først og fremst ut fra et perspektiv om at 
maktbruk ved tvangssammenslåing på dette tidspunkt ikke ville medføre de ønskede 
gevinster. Samtidig la ledelsen ikke skjul på at det den ønsker er en full organisatorisk 
sammenslåing på sikt. De to avdelingene forsøker nå et formalisert samarbeid 
gjennom et etablert felles fagråd, uten at det gjøres organisatoriske endringer. De har 
fått et spesifikt mandat fra ledelsen med klare milepæler. Resultatene skal evalueres 
om noen måneder, og foreløpige tilbakemeldinger er at det ikke skjer stort på 
samarbeidssiden. 
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2 Teori 

2.1 Maktbegrepet 
 
”Man kommer lenger med et vennlig ord og en pistol enn med vennlig ord alene” 
(André Gide).   
 
Nødvendigheten av maktutøvelse poengteres av Tian Sørhaug i hans ledelsesteorier 
(Sørhaug 1996), der spenningsforholdet mellom makt og tillit står sentralt. Begrepene 
kan, ifølge Sørhaug, forståes som både tvetydige og flytende.   
 
Makt blir sett på som evnen til å få andre til å gjøre det du vil, om nødvendig mot 
deres vilje (Weber 1978), eller å få andre til å gjøre noe de ellers ikke ville ha gjort 
(Dahl 1957). Dette fokuserer på maktens negative aspekter. Selv om denne vinklingen 
er blitt utfordret og kritisert gjennom mange år, er det fortsatt utgangspunktet for 
svært mye av litteraturen om makt.  
 
I den formelle organisasjonen fins autoritet, som er påvirkningsmulighet i kraft av 
posisjon. I en uformell organisasjon finnes makt, som er den reelle 
påvirkningsmulighet basert på en rekke faktorer, der posisjon i organisasjonen kun er 
én faktor (Bennis et al. 1958).  
 
Hva er makt? Tabell 1 illustrerer ulike måter å betrakte maktbegrepet på:    
 
Tabell 1: Sagt om makt 

Kilde 
 

Definisjon/ betraktning av maktbegrepet 

Håvamål Makti si må ein mann med vit høvsamt og høveleg bruke 
Talmud Hvem er mektig? Den som er i stand til å vende en fiende til å bli en venn 
George Will Makt betyr at man ikke behøver å heve stemmen 
Indisk ordtak Ved mildhet viser den sterke sin makt 
Jens Bjørneboe Makt betyr muligheten til å påføre andre mennesker smerte 
Hans Carossa Makten er ond, men det er avmakten også 
Makt og 
demokrati 
(NOU 2003:19) 

Makt er evne til å nå et mål, skape en virkning. Makt kan utøves direkte i tvangs- og 
beslutningssituasjoner, eller indirekte gjennom symboler, institusjoner og sosiale strukturer. 

Gary Yukl 
(2006, s.146) 

Power involves the capacity of one party (the agent) to influence another party (the target). This 
flexible concept can be used in many different ways. The term may refer to the agent’s 
influence over a single target person, or over multiple target persons. Sometimes the term refers 
to potential influence over things or events as well as attitudes and behavior. Sometimes the 
agent is a group or organization rather than an individual. Sometimes power is defined in 
relative rather than absolute terms, in which case it means the extent to which the agent has 
more influence over the target than the target has over the agent. Finally, different types of 
power exists, and an agent may have more of some types than of others. 

Tian Sørhaug  
(1996, s22) 

Det dreier seg om kapasiteter i personer og institusjoner som får folk til å gjøre ting de 
(sannsynligvis) ellers ikke ville ha gjort. Et slikt potensial foreligger i alle sosiale situasjoner, 
og det kan finnes i både ting og ideer, språk og handlinger, strukturer og prosesser. 

Webster’s New 
Collegiate 
Dictionary, 
6.edition, 1959.   

Synonymer til begrepet makt: 
- Kraft 
- Energi 
- Styrke 
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Yukl (2006) omtaler makt og påvirkning i boka ”Leadership in Organizations”. Vi vil 
i det følgende i hovedsak støtte oss til Yukls definisjoner og drøftinger av disse 
begrepene. 

Artikkelen ”Some Dare Call It Power” (Hardy, C & Clegg, S.R. 1996) beskriver makt 
i et historisk perspektiv. I håndtverkernes laug-system i middelalderen lå makten i 
eierskap og kontroll over produksjonsmidlene, mesterens faglige kunnskaper og 
overvåkingsmakt over de underordnede (læregutt). Videre utvikling av moderne 
virksomheter bar preg av stadig mer spesialisering og subspesialisering, det vil si mer 
fragmentering av kunnskaper og ferdigheter. Det ble behov for å sentralisere makten i 
kjernen. Kunnskap i organisasjoner ble mer oppdelt, med høy status til den kunnskap 
som er abstrakt og relatert til mentalt arbeid, og lavere status til kunnskap knyttet til 
manuelt arbeid. 

French & Raven (1959) hevder at sosial makt og innflytelse opptrer i psykologiske, 
sosiologiske og politiske vitenskaper: ”The phenomena of power and influence 
involve a dyadic relation between two agents which may be viewed from two points 
of view: (a) What determines the behaviour of the agent who exerts power? (b) What 
determines the reactions of the recipient of this behaviour?” 

Kilden til makten ligger i forholdet mellom de to partene, ledere og medarbeidere. Her 
vil det være flere variable, og makten har som regel ikke bare én kilde.  

I denne oppgaven har vi valgt å bruke French & Ravens fem maktkilder, og senere 
suppleringer av disse, som teoretisk utgangspunkt for drøfting og forståelse av våre 
personlige historier.  

2.2 Maktkilder 

French & Ravens opprinnelige arbeid identifiserte fem kilder til sosial makt (tabell 2). 
Listen er senere blitt supplert med ytterligere to maktkilder (tabell 3).   

Tabell 2:  French & Ravens (1959) klassifisering av maktkilder  
1. Belønningsmakt Personer adlyder for å oppnå belønning som de tror (eller vet) at 

den andre kontrollerer 
2. Tvangsmakt Personer adlyder for å unngå straff som de tror den andre 

kontrollerer 
3. Legitim makt Personer adlyder fordi de godtar den andres rett til å bestemme 
4. Ekspertmakt Personer adlyder fordi de tror at den andre har spesiell kunnskap 

om den beste måten å gjøre noe på 
5. Referansemakt Personer adlyder fordi de beundrer eller identifiserer seg med 

den andre og ønsker å oppnå hans/ hennes anerkjennelse 
 
Tabell 3: Andre maktkilder (Yukl 2006) 
6. Informasjonsmakt Man har kontroll over informasjon som andre trenger for å nå 

sine mål 
7. Miljømakt Man har kontroll over faktorer ved det fysiske arbeidsmiljøet, 

bedriftskultur, personlige kontakter som påvirker andres 
oppførsel 
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I French & Ravens studie markeres ikke skillet mellom autoritet og makt eksplisitt, 
men maktkildens bredde klassifiseres slik av Yukl & Falbe (1991):   
 
Tabell 4: Ulike makttyper 
Posisjonsmakt: Personlig makt: 
Legitim makt 
Belønningsmakt 
Tvangsmakt 
Informasjonsmakt 
Miljømakt 

Referansemakt 
Ekspertmakt 

 

2.3 Nærmere om de ulike maktkildene 
 
Presentasjonen av de ulike maktkilder nedenfor er hentet fra Yukl (2006), fritt 
oversatt. 
 

2.3.1 Belønningsmakt. 
Mennesker er opptatt av belønningssystemer, insentiver og konsekvenser på 
individnivå. Personen som skal påvirkes, må ha tro på at lederen har tilstrekkelig makt 
i organisasjonen til å tildele eller trekke tilbake fordeler som gjør tilværelsen mer 
bekvem for vedkommende.  
 
Belønningsmakt anvendes som oftest nedover i en hierarkisk organisasjon. Lederens 
myndighet og råderett over belønningssystemer kan være avgjørende for hvordan en 
tildelt oppgave oppleves og utføres. Insentiver kan være eksplisitte, som for eksempel 
lønnsforhøyelse, medforfatterskap i vitenskapelige artikler, større kontor eller 
lukrative prosjekter. De kan også være implisitte, ved for eksempel å få større 
innflytelse i senere prosessarbeid. Lederens integritet og etiske holdning er viktig for å 
hindre at det stilles urealistiske forventinger til medarbeideren og å sikre at løfter 
innfris når vilkårene blir oppfylt.  
 
Farene ved anvendelse av belønningsmakt er at medarbeidere kan utføre oppgaven 
uten nødvendigvis å skape entusiasme for endringen. Medarbeidernes holdning kan 
være uendret (minst mulig innsats til å oppnå målet), noe som medfører at mer 
komplekse endringer er vanskelig å gjennomføre. En potensiell bivirkning er at ingen 
endringer kan gjennomføres uten insentiver.  
 

2.3.2 Tvangsmakt 
Bruk av tvangsmakt er lite foretrukket, da det tradisjonelt assosieres med fysiske 
avstraffelser. I vestlige organisasjoner er det mer rettet mot det å adlyde ordre og 
etablerte normer/ regler. Lederen må ha en troverdig mulighet for og vilje til 
anvendelse av maktbruk, når medarbeideren utfordrer lederen eller organisasjonen på 
en negativ måte. Medarbeidere påvirkes til å være lydige, eller i hvert fall opptre lojalt 
overfor lederen, som beskyttelse mot represalier som for eksempel avskjedigelse.   
 
Utilstrekkelig makt til å belønne kompetente medarbeidere eller innføre sanksjoner 
mot uønsket atferd, gjør det vanskelig å få til positive endringer i en organisasjon. På 
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den annen side vil ledere som baserer sin makt primært på belønnings-/tvangsmakt 
over tid, utløse misnøye og motstand.  
 

2.3.3 Legitim makt 
I de fleste organisasjoner kan makt avleses gjennom organisasjonskartet. Innflytelse 
følger formelle strukturer, og toppledere har mer legitim makt enn ledere lenger nede 
på rangstigen. Lederens makt avhenger av om lederen har tydelige og begrunnede 
krav og etterspør resultater. En leder må følge struktur/riktige kanaler i organisasjonen 
og ikke overskride sitt spillerom for autoritet. Lederen må verifisere sin autoritet hvis 
nødvendig, og følge opp slik at det blir enighet. For å oppnå ønskede resultater, må en 
leder stille nødvendig autoritet på en klok måte bak kravene til medarbeiderne.  
 
Legitim makt er også makt gjennom tildelt myndighet. I kunnskapsbedrifter som 
sykehus ses ofte legitim makt gjennom sterk faglig forankring. 
 

2.3.4 Ekspertmakt   
Det å ha spesialkunnskap om hvordan en oppgave best utføres eller et problem løses, 
gir et unikt potensial til å få innflytelse over såvel underordnede som sideordnede og 
overordnede. Dette forutsetter imidlertid at den/de som søkes påvirket (motparten), er 
avhengig av et slikt ekspertråd. Agentens ekspertmakt er sterkere, jo viktigere et 
spørsmål er for motparten og jo vanskeligere det er for motparten å finne en annen 
kunnskapskilde. Hvorvidt motparten argumenterer mot eksperten eller krever en 
forklaring, avhenger av agentens troverdighet og overtalelsesevner. 
 
Det er ikke tilstrekkelig å besitte kunnskap for å oppnå ekspertmakt. Motparten må 
anerkjenne agentens kunnskap og oppfatte denne som en troverdig kilde for 
informasjon og råd. Over tid vil dette forholdet bli satt på prøve, og det er derfor 
sentralt for ”eksperten” å opprettholde sitt omdømme. Mest overbevisende gjøres 
dette gjennom å løse viktige problemer, fatte gode beslutninger, gi råd som blir hørt, 
samt på en vellykket måte fullføre utfordrende og sterkt synlige prosjekter. Å utløse 
”kriser” for dernest å demonstrere løsningsferdighet og handlekraft, eller å beskytte 
sin ekspertmakt ved å skjule prosedyrer og teknikker og/eller bruke kompleks 
fagterminologi er mer ekstreme måter å opprettholde sin ekspertmakt på.  
 

2.3.5 Referansemakt 
Referansemakt knytter seg til personlige egenskaper hos agenten, som inngir respekt 
og anseelse hos motparten. Denne har sterke følelser for agenten: affeksjon/ vennskap, 
beundring og lojalitet. Den sterkeste form for referansemakt er personlig 
identifikasjon. Motparten vil da gjerne utføre det agenten ber om, imitere adferden og 
utvikle holdninger som ligner på agentens.  
 
French & Raven fremhever fenomenet karisma hos agenten og at motparten handler 
helt frivillig, når han/hun lar seg påvirke av referansemakten. Karisma er en egenskap 
hos personer, uavhengig av om de utøver positiv eller negativ makt. 
 
En persons mulighet til å utøve referansemakt er knyttet til egenskapene vennlighet, 
sjarme, attraktivitet og troverdighet. Man øker sin referansemakt ved å vise omsorg 
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for den andres følelser og behov, og ved å vise dem tillit og respekt, samt behandle 
dem rettferdig. Referansemakt er altså knyttet til agentens karakter og integritet.  
 

2.3.6 Informasjonsmakt 
Informasjonsmakt har fellestrekk med både legitim makt og ekspertmakt. Kontroll 
over informasjon gir makt både oppover, nedover og til siden i en organisasjon. Man 
kan ha informasjonsmakt uten å ha særlige kunnskaper innen et område. En persons 
posisjon i organisasjonen vil påvirke både tilgang til viktig informasjon og hvordan 
den distribueres videre, men posisjon er ikke nok. Man må aktivt utvikle og samle inn 
fra et nettverk av informasjonskilder. Administratorer kan bruke sin kontroll over 
fordeling av informasjon til å forsterke sin ekspertmakt og gjøre de underordnede mer 
avhengig av seg.   
 
Håndtering av informasjon gir muligheter til å påvirke oppfatninger og holdninger hos 
andre personer. Dette blir særlig synlig der underordnede for eksempel behersker 
datateknologi og bruk av Internett bedre enn sjefen sin. En slik kontroll gjør det mulig 
å forsterke egne prestasjoner, skjule mistak og feil og overdrive behov for ressurser 
som trengs til å utføre jobben.  
 

2.3.7 Miljømakt (Ecological Power) 
Opplevelsen av muligheter og begrensninger påvirker menneskers adferd i ulik grad. 
Miljømakt reflekterer den innflytelse ledere får ved å bygge sterke bedriftskulturer og 
ved kontroll over arbeidsplassens fysiske arbeidsmiljø, teknologi og organisering av 
arbeidet. Ved å organisere de ansatte i undergrupper, bestemme rapporteringslinjene 
og designe informasjonssystemene kan man indirekte få makt over deres adferd. 
Endringer i arbeidsmiljøet har også innflytelse på de ansatte.  
 
Schein (1992) definerer tre nivåer i organisasjonskulturen. Basisnivået består av de 
grunnleggende antagelsene som utgjør kjernen i organisasjonskulturen, dvs den 
kulturen vi beskriver som ”sitter i veggen”. Det handler om rutiner, handlemåter, 
kommunikasjon som er innarbeidet over år og som vi bare gjør uten å reflektere over 
hvorfor vi gjør det. På et mellomnivå finner vi uttrykte normer og verdier, mens det 
øverste nivået består av kulturelle uttrykk som handlinger, språk, seremonier, 
administrative systemer og fysiske innretninger. Målbårne verdier gir ingen korrekt 
refleksjon av en bedriftskultur, hvis de ikke stemmer overens med den underliggende 
tro i bedriften. Bedriftens underliggende tro er den lærte adferd og reaksjonsmønster 
som framkommer når et eksternt miljø introduserer problemer eller utfordringer i 
intern integrasjon.   
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3 Hvordan kan teori støtte opp rundt egne erfaringer? 
 
I dette kapittelet ønsker vi å reflektere over hva slags ”svar” på våre 
ledelsesutfordringer vi finner i den faglitteraturen vi har gjennomgått, knyttet opp mot 
våre selvopplevde historier (Jf kap. 1.1). Synspunkter fra andre teorier trekkes inn i 
den grad vi synes dette nyanserer bildet og/eller gir andre svar. Vi vil reflektere 
nærmere over de ulike maktkilders betydning, slik vi kjenner dem fra vår hverdag og 
våre historier. Dette gjelder både egen makt og andres makt.  
 
3.1 Trekk ved historiene 
 
Våre historier er eksempler på hverdagslige utfordringer i komplekse 
kunnskapsorganisasjoner, hvor det å gjennomføre endringer kan være svært krevende. 
Hvorvidt vi selv som ledere eller som andre aktører i disse prosessene utøver makt - 
bevisst eller ubevisst – er forhold vi i vår daglige arbeidssituasjon hittil har reflektert 
lite over.  
 
Våre endringsforsøk var krevende, og vi ser følgende trekk i en eller flere av 
historiene:  
• Utstrakt bruk av ekspertmakt 
• Hersketeknikker og manglende respekt for andre yrkesgrupper 
• Ledelsens manglende faglige legitimitet hos kunnskapsmedarbeidere  
• Allianser og press fra grupper, maktutøvelse gjennom sterke nettverk  
• Beslutningsvegring hos toppledelsen 
• Myndighet og ansvar følges ikke 
• Medias makt 
• Egen maktesløshet som leder 
 
Historiene beskriver maktbruk fra ulike aktører, på ulike nivåer. Maktbruken er både 
synlig og skjult. For oss ble det derfor interessant å fokusere drøftingen på to sentrale 
kjernetemaer:  
 
1. Maktformenes betydning i sykehus 

 
2. Hva slags makt har egentlig ledelsen? 
 
 
3.2 Maktformenes betydning i sykehus 
 
Er maktformene likestilt, eller er enkelte maktformer mer mektige enn andre? I 
sykehus erfarer vi at det særlig er ekspertmakt som er fremtredende. Referansemakten 
kan også være en betydelig maktkilde, noe som gjerne går begge veier (mellom 
ledelse og operativt nivå) og hvor enkeltpersoner gjennom sin væremåte får betydelig 
påvirkningskraft på de beslutninger som fattes. Egne erfaringer tilsier at vi selv er 
tilbøyelige til å lytte mer til/være enige med personer som vi identifiserer oss sterkt 
med og som vi respekterer høyt.  
 
Et interessant spørsmål er om en leder, ved å ha referansemakt i sin egen avdeling, tar 
med seg makt til andre arenaer i form av naturlig autoritet, sikkerhet og styrke i sine 
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argumenter. Denne lederen kan bygge seg opp stor selvtillit gjennom måten andre 
personer omtaler og bakker han/henne opp på. Slik selvtillit vil påvirke lederens 
væremåte og kroppsspråk (selvsikkerhet). Dette kan gi vedkommende en reell makt 
overfor andre som ikke innehar samme selvtilliten. Denne makten kan komme til å 
dominere over den reelle ekspertisen eller posisjonen vedkommende har.  
 
Teorien rundt ekspertmakt, slik den fremstilles av Yukl (2006), tar utgangspunkt i at 
det er endringsagenten som besitter ekspertmakt, og det forutsettes stort sett at det er 
en leder som har ekspertmakt i forhold til side- og underordnede. Dette er nok 
annerledes i mange kunnskapsorganisasjoner, hvor ledelsen ofte vil være 
endringsagenten, mens ekspertmakten gjerne sitter hos motparten (dette blir tydeligere 
jo lenger opp i sykehushierarkiet vi kommer, og hvor den fagspesifikke ekspertisen 
sitter hos motparten - ikke hos sykehusledelsen). På klinikknivå kan en faglig svært 
kompetent leder være agent og møte ekspertmakt hos fagfeller med annet spesialfelt 
eller dybdekunnskap. Motparten bruker ofte sin ekspertmakt for å forhindre endring 
eller fremtvinge en annen løsning. Vi synes derfor at teorien fremstår som svært 
relevant, men Yukls drøftinger blir litt fremmede i sin ensidige drøfting hvor det er 
ledelsens ekspertmakt som fokuseres. 
 
Yukl viser til at de fleste maktstudier med utgangspunkt i French & Ravens teori 
konkluderer med at ekspertmakt og referansemakt (dvs personlig makt) er positivt 
korrelert med underordnedes tilfredsstillelse og opptreden. Med dette antydes at 
effektive ledere er mest avhengige av å ha ekspert- og referansemakt. Dette er nok 
særlig gyldig i kunnskapsorganisasjoner med mange ”high-performing groups”. 
Denne typen underordnede er mer tilbøyelige til å anerkjenne ekspertmakt enn 
underordnede i ”low-performing groups”. Sannsynlige skjevheter ved undersøkelsene 
indikerer imidlertid at andre maktkilders betydning kan være undervurdert. 
 
Ledere utviser ulike former for makt i forhold til forskjellige grupper og situasjoner. I 
tillegg til å være kunnskapsorganisasjoner, har sykehus medarbeidere ansatt i 
forskjellige støttefunksjoner. Den legitime makten har, slik vi opplever det, større 
gjennomslag i disse miljøene, sammen med både belønningsmakt, referansemakt, 
miljømakt og informasjonsmakt, avhengig av hvilke grupper dette gjelder. Vi ser 
dessuten bruk av ekspertmakt hos enkelte nøkkelpersoner innen for eksempel HR-
området, IKT, medisinteknisk, eiendom og bygg.  
 
French & Raven mente at intern kombinasjon av ulike makttyper er kompleks. For 
eksempel vil ledere med stor autoritet kunne bruke belønnings- og tvangsmakt mer 
effektivt, og denne bruken vil kunne påvirke lederens referansemakt. 
 
I det følgende ser vi nærmere på ekspertmakten versus posisjonsmakten i egne 
historier. Dernest vil vi diskutere hvilke maktformer vi ikke finner i historiene, og 
hvorfor.  
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3.2.1 Ekspertmaktens versus posisjonsmaktens betydning ved egne 
erfaringer/historier 

Fagpersoner finner det ofte naturlig å bruke ekspertmakt for å få gjennomslag for sine 
synspunkter. Dette er også rimelig, idet kunnskap står helt sentralt i problemløsende 
virksomheter.  
 
Et tydelig eksempel på ekspertmakt ser vi i historie 4 (prosjektgruppen), der to 
grupperinger med høyt kompetente fagpersoner står mot hverandre. Den grupperingen 
som er mest imot endring, argumenterer sterkest. Enkeltpersoner med høy ekspertise 
blir mer synlige i gruppen ved å bruke (herske-)teknikker, som å omtale prosjektleder 
som ”blårussen”, og holde fast på argumenter rundt faglig uforsvarlighet ved skisserte 
endringer. Ekspertmakten deres svekkes imidlertid ved at den andre grupperingen, 
som faglig sett er like kompetente, ikke aksepterer alle argumentene. Prosjektleder 
besitter en viss posisjonsmakt ved sin nære aksess til administrerende direktør. Dette 
virker trolig mer truende enn hun selv er klar over, når hun tilkjennegir sin personlige 
oppfatning ved prosjektets konkluderende fase. Den ”fraksjonen” som deler 
prosjektleders vurderinger, synes det er naturlig at alle (herunder prosjektlederen) 
tilkjennegir sine synspunkter, mens de som har en annen oppfatning, oppfatter at 
prosjektleder mister legitimitet ved sin fremtreden.  
 
Bruk av ekspertmakt finner vi også i historie 1 (innføring av nytt metodeverktøy) og 3 
(neglisjering av vedtak i forbindelse med innsparinger). Fagfolk henviser til sin 
faglighet, og nekter å la seg diktere til å gjøre noe som de ikke vil, eller som de finner 
lite meningsfylt.  
 
Historie 3 er en maktkamp mellom ledere på samme nivå. Hvem har mest makt, og 
hvilken maktkilde finnes her? Den ene lederen ”vant” kampen, gjennom bruk av egen 
ekspertmakt og andres ekspertmakt samt gjennom sterk referansegruppe. Historien 
viser også en respektløshet i forhold til støttefunksjoner, gjennom trenering av tid og 
kommentarer som at ”dette vil jeg ikke ha noe med”. Medias oppslag kom beleilig og 
forsterket presset på avdelingen for ikke å skjære ned på disse ressursene. Vi ser 
stadig at aktører i helsevesenet bruker media bevisst i sine maktkamper. Vi lar oss 
påvirke!  
 
I historie 1 er prosjektleder i stab (som i historie 4), mens de som leder sengepostene 
er i linje. Fagfolk bruker både posisjonsmakt og ekspertmakt i sin argumentasjon mot 
den administrative siden. Hva slags makt kan stabspersoner møte dette med? 
Stabspersoner har egen ekspertmakt, men i et sykehusmiljø har ikke denne maktkilden 
samme styrke og gjennomslagskraft som helsefaglig kompetanse gir. Stabspersoner 
må derfor ofte støtte seg til referansemakt og allianser med fagpersoner og 
beslutningstakere. 
 
Miljømakt er definert som makt gjennom blant annet bedriftskultur, ved de verdier og 
normer som ansatte/ledelse deler. Prosjektlederen i historie 1 har bakgrunn fra mange 
års arbeid utenfor sykehuset. Både måten prosjektet ble introdusert på, og det 
elektroniske verktøyet i seg selv medførte brudd på tidligere kultur og praksis i 
klinikken. Miljømakt kombinert med ekspertmakt var kanskje det som brakte 
foretaksledelsen til taushet om videre innføring av det nye verktøyet. 
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Konklusjoner 
Ekspertmakten er sterkere enn posisjonsmakten i våre historier. Dette er i samsvar 
med teorier som vi har referert. Klemsdal (2006) fremhever i sin bok ”Den intuitive 
organisasjon” at spørsmålet ikke er hvem vi er, men hva vi gjør. Ledere i 
sykehusorganisasjoner må legge til rette for at de ansatte skal kunne reflektere, være 
kreative, finne gode løsninger. Bruk av posisjonsmakt har derfor ingen stor plass i 
endringsprosessene.   
 
Ekspertmakten er viktig i sykehus, og makt betyr styrke, energi. Ledelsens store 
utfordring er å kanalisere denne kraften i en retning som fører organisasjonen 
framover. Maktkamper mellom ledelse og ansatte, mellom ulike grupper ansatte og 
mellom ulike grupper ledere fører til energitap, og hindrer organisasjonen i sin vekst 
og framgang. 
 
Kunnskapsmedarbeidere har ofte sine "fagnisjer", som kan stenge for et helhetlig 
samarbeid. I slike tilfeller er det nødvendig at lederen bruker sin makt til å skjære 
gjennom, slik at sykehuset kan oppnå felles mål. Vår erfaring er at sykehus trenger 
klare, tydelige og velbegrunnede føringer fra toppledelsen, slik at det ikke er tvil om 
hvilke resultater som ønskes og hvilket mandat ulike ledere har.  
 

3.2.2 Hvilke maktkilder finner vi ikke, eller i liten grad i historiene, og 
hvorfor? 

 
Belønningsmakt 
Bevisst anvendelse av belønningsmakt er lite synlig i historiene. Ledere er utydelige i 
forhold til å synliggjøre belønningens nyanser. Hvorfor anvendes belønningsmakt på 
en så tilfeldig måte? Er det fordi det er sosialt uakseptabelt?  
 
I historie 2 er det mulig at synliggjøring av insentiver for de berørte parter kunne ha 
bidratt til en avklaring. Belønningen kunne da være en turnus som gir forutsigbar 
planlegging av høytidsperioder. I historie 1 er belønningen ikke tydelig nok for 
berørte parter, som velger å se bort fra en tydelig gevinst i form av et godt fungerende 
kvalitetssystem. Hadde det vært nyttig med bruk av ’ris bak speilet’/ tvangsmakt? 
Sannsynligvis ikke, på grunn av manglende konsekvenser av å velge bort dette 
prosjektet. 
 
I historie 4 kunne belønningsmakt ha vært brukt. Muligheten ble også nevnt i et av 
prosjektmøtene (gruppen måtte synliggjøre en gevinstmulighet). Prosjektleder hadde 
imidlertid ikke mandat til å love ut en belønning (aktuelt for eksempel å avsette en 
andel av realisert innsparing til felles utviklingsformål for avdelingen, slik man har 
gjort ved et annet omstillingsprosjekt ved foretaket). Temaet døde ut da gruppen 
heller ikke kunne enes om at det faktisk var potensial for effektivisering. 
 
Hva slags belønning motiverer kunnskapsmedarbeidere? Er det belønning nok å vinne 
fram med sine saker og nå sine mål? Inspirasjon, støtte og anerkjennelse trekkes frem 
som sentrale motivasjonsfaktorer i litteraturen (jf bla. Mintzberg 1998, Sørhaug 1996, 
Klemsdal 2006). I belønningsmekanismer bør derfor tiltak som understøtter dette 
vektlegges. Sykehusledelsen bør etter vår mening i større grad bevisstgjøre sine ledere 
på fenomenet belønning – som maktfaktor og som insentiv til et bedre arbeidsmiljø. 
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En organisasjon som ikke er bevisst på hva som er belønning, vil heller ikke erkjenne 
når det blir gitt en belønning.  
 
Tvangsmakt 
Vi finner heller ikke bruk av tvangsmakt i historiene. Det er sjelden at det settes 
”hardt mot hardt” i sykehus. Man vil gjerne forsøke å få til smidige ordninger. En 
forskjell mellom ledelse i kunnskapsbedrifter og i produksjonsbedrifter, er at 
kunnskap, i motsetning til materiell produksjon, er den ansattes egen eiendom og ikke 
arbeidsgivers. Kunnskap fra en kunnskapsmedarbeider er noe som tilbys bedriften 
dersom den ansatte selv ønsker det. Tanker, ideer og meninger er kun tilgjengelig for 
tenkeren selv. Det kan lett bli en uhensiktsmessig stor pris å betale, dersom lederen 
anvender tvangsmakt i vanlige maktkamper og konflikter. 
 
Referansemakt 
Det finnes aktører i historiene våre med referansemakt, men hva med vår egen 
referansemakt? Vi avslutter alle historiene med en eller annen form for nederlag. I 
egne øyne har vi vel ikke særlig grad av referansemakt. Kan vi gjøre noe med dette? 
 
Egen referansemakt kan trolig styrkes gjennom å gi større grad av anerkjennelse til 
sentrale kunnskapsmedarbeidere ved å ”se” dem oftere og løfte dem fram. Dette gir et 
styrket rykte til deg selv som leder. Det å ”få andre til å ville ting de ellers ikke ville 
ha villet”, kaller Sørhaug (1996) for ”erotisk makt”. Han mener styrken i slike 
prosesser kan være uhyre sterke, særlig i kunnskapsbedrifter der kompetansekravet 
gjør den enkelte totalt avhengig av å bli sett og anerkjent, spesielt av overordnede 
kollegaer. Kompetanse som ikke blir sett, blir ikke brukt. Du er det du gjør, og derfor 
er det deg som er god eller dårlig! Gjennom å bli sett og brukt av personer med høyere 
kompetanse enn en selv, akkumuleres egen kompetanse, og det dannes grunnlag for å 
skaffe seg respekt, rykte eller ”et navn”. Et navn gir igjen sosial kreditt eller rett til 
tillit. Personer uten et navn må derfor finne personer med et stort nok navn til at de 
kan dele det med dem – låne navnet sitt ut (Sørhaug kaller disse for ”patroner”). Ved å 
fungere som en slik patron for klienter, kan patronen øke sitt eget navn gjennom antall 
klienter og deres dyktighet. Slik oppstår personlige alliansedannelser. 
 
Noen av oss har erfaringer som støtter opp under dette, ved selv å ha blitt løftet fram 
av de som har ”sett oss” og bidratt til å gi oss sjansen til å skaffe oss et navn. Disse 
personene får man gjerne et gjensidig avhengighetsforhold til, og de vil selv profittere 
på å ha selektert ut/fått fram nye kapasiteter (f.eks. vært veileder for dyktige 
stipendiater), i det dette også sier noe om deres evne til å ”se talenter” og vise god 
dømmekraft.  
 
Legitim makt 
Det synes å være en generell trend at lederne i våre historier ikke, eller i liten grad, tar 
i bruk sin legitime makt. Dette blir ofte kommentert i sykehusorganisasjonen som 
beslutningsvegring, eller manglende evne hos lederne ”til å skjære gjennom”. På den 
annen side vil ofte de som ikke er enige, kritisere lederne for å ta feil beslutninger.  
 
Noe av det vanskeligste en leder gjør, er å fatte beslutning i en komplisert sak. I slike 
situasjoner mobiliserer selvsagt alle parter med den makten de besitter best – og i et 
sykehus er det ofte ekspertmakten fra underordnede som dominerer. Jo viktigere 
saken er for de berørte parter, desto mer følelser legges bak makten – det merkes på 
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både ordbruk og lydnivå. Leseren kan nesten fysisk føle denne maktkampen i 
historiene 2, 3 og 4!  
 
Lederen er nødt til å tenke over konsekvensene før han tar i bruk sin legitime makt. 
Ekspertmakten er sterkere, jo mer unik vedkommendes ekspertise er. Har lederen råd 
til å miste vedkommende? Har eksperten i tillegg referansemakt, slik at lederen står i 
fare for å bli presset ut? I historie 4 konkluderer toppledelsen med at avdelingen skal 
få ett år på seg for å bevise at de kan oppnå resultater. Dette er, slik vi tolker det, et 
strategisk grep i toppledelsens utøvelse av sin legitime makt, som ved å kreve 
resultater og gi prosjektet mer tid, kan få det resultatet den ønsker.  
 
Informasjonsmakt 
Kontroll av informasjon er et virkemiddel og en maktkilde. Historie 2 illustrerer at 
denne type makt kan anvendes av flere enn ledere. Ved å holde tilbake vesentlig 
informasjon kan en stabsperson påvirke beslutninger rundt en eventuell endring. I 
denne historien tilbakeholdes viktig kunnskap om innhold i arbeidsoppgaver. Når 
denne makten anvendes av en person med mulig utbytte av en omorganisering, er det 
nærliggende å anta at vedkommende bruker makten bevisst.  
 
Vi mener at tilgang til informasjon er en maktkilde som diskuteres lite, til tross for 
dens viktighet i beslutningsprosesser.  
 

3.2.3 Betydningen av nettverk og allianser  
Er nettverk og allianser først og fremst en konsekvens av at personer med personlig 
makt knytter til seg andre som ønsker å identifisere seg med dem (referansemakt) eller 
lytte til dem (ekspertmakt)? Personer med sterk informasjonsmakt eller miljømakt vil 
også være attraktive å knytte nettverkskontakter med. Da kan nettverk/allianser gjerne 
betraktes å være en konsekvens av de klassiske maktkilder. Flere av de klassiske 
maktkilder har også overlappende og gjensidig avhengighet seg imellom.  
 
Kanskje er nettverk/allianser så spesielt med sin betydning og sine konsekvenser, at 
dette bør betraktes som egen maktkilde? Jf Dagens Medisins årlige kåring av hvem 
som er mektigst i ”Helse-Norge”, hvor de som har betydelig nettverk gis poeng for 
dette! 
 
Ved siden av organisasjonskart og rapporteringslinjer lever det ofte en uformell 
organisasjon i organisasjonen (Yukl 2006). Den inneholder alle forbindelsene og 
relasjonene som ikke er tegnet i organisasjonskartet, og sier noe om hvordan 
medarbeiderne faktisk bruker sine nettverk for å få gjort jobben de skal gjøre.  
 
Jon Katzenback sier i Ukeavisen Ledelse 16.februar 2007, at mens den formelle siden 
av en organisasjon representerer et overordnet rammeverk, så er det den uformelle 
organisasjonen som fyller tomrommene der den formelle organisasjonen kommer til 
kort. De fleste ledere velger å la den uformelle organisasjonen mer eller mindre leve 
sitt eget liv. Katzenback er imidlertid overbevist om at ledere kan bli mer effektive 
ved å forme, bruke og integrere den uformelle og den formelle organisasjonen. 
Organisasjoner som mobiliserer kraften i den uformelle organisasjonen vil ta 
beslutninger på en mer effektiv måte, samtidig som de får høyt motiverte 
medarbeidere som jobber tettere opp mot mål og strategier. Dette gir bedre resultater. 
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Lederens mål bør være å kartlegge best mulig den uformelle organisasjonen og lære 
seg å tolke dette kartet slik at han/hun klarer å balansere den formelle og den 
uformelle organisasjonen. Kunnskapen kan så brukes til å motivere folk til å 
videreutvikle samarbeid og handlinger som betyr noe for resultatet.  
 
 
3.3 Hva slags makt har egentlig ledelsen? 
 
”I et sykehus tror administrasjonen den har ledelsen, mens legene tror de har makten. 
Begge sider er skjønt enige om at skikkelige fagfolk driver ikke med ledelse – 
administrasjonen fordi de tror fagfolkene ikke kan, fagfolkene fordi de anser den slags 
som under deres verdighet”, skriver førsteamanuensis Espen Andersen ved 
Handelshøyskolen BI i en kronikk om ”Det feilorganiserte sykehus”, Aftenposten 17. 
februar 2007. Andersen drøfter problemstillingen ut fra behovet for en helt annen 
organisering enn det som vanligvis preger sykehussektoren. I et problemløsende 
foretak må generalistene (seniorleger og sykepleiere med breddeperspektiv og  
–kompetanse samt helhetsansvar), få mer makt, ansvar og prestisje, på bekostning av 
spesialistene.  
 
Spesialister er ettertraktede ressurser, og sykehus og spesialister (eksperter) er 
gjensidig avhengig av hverandre. Ekspertenes makt er kun reell når de er tilknyttet et 
sykehus med mulighet til å utøve denne ekspertisen (jf kap 2.3.4). Vi mener at 
ekspertmakten kan svekkes hvis ekspertisen blir for smal. Dette fordi ekspertmakten 
kun kan utøves der den er etterspurt. Ved å være bevisst på hvem den ansetter i 
ledende posisjoner, vil ledelsen i større grad kunne styre ekspertmakten. 
 

3.3.1 Makt og tillit  
Alle våre historier omtaler tapte maktkamper. Det må ikke bli for mange slike - da 
ødelegges tilliten og ledelsens autoritet. Ledelsen må være oppmerksom på at 
stramme tidsrammer og budsjetter gir lite handlingsrom, med fare for maktkamper.   
 
Har man makt, kan man alltid overkjøre behovet for tillit og tvinge fram uønskede 
handlinger hos andre (Sørhaug 1996). Over tid er imidlertid makt ute av stand til å 
fungere på egen hånd. Som ledere må vi ha en troverdig mulighet til maktbruk. Det 
må finnes krefter som kan mobiliseres for å stoppe hverandre fra bare å ta. Når 
symmetriske maktkamper er løse, stopper de ikke opp før noen (av og til alle) er 
virkelig ødelagt. Ofte vil slike kamper rase rundt beslutninger, og ledelsen må med 
jevne mellomrom vinne slike kamper for å vise at makten er reell. Beslutninger vil 
ikke kunne bli gjennomført hvis det hele tiden er mulig å revidere alle premissene for 
dem (”omkampskultur”). Det er essensielt å åpne for dialog og meningsutvekslinger, 
men først og fremst før beslutninger fattes. 
 
Mintzberg (1998) sammenligner ledelse av et symfoniorkester med ledelse av et 
sykehus – kunnskapsorganisasjoner som er strukturert rundt høyt skolerte individer, 
som vet hva de skal gjøre, og som handler ut fra kunnskap og prosedyrer utviklet 
gjennom faget – ikke gjennom ledelse. Kunnskapsarbeidere responderer på 
inspirasjon, støtte og beskyttelse samt å bli betraktet som respekterte medlemmer av et 
sammenhengende sosialt system. De har i liten grad behov for supervisjon eller 
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empowerment, hevder Mintzberg. ”Skjult ledelse” kan ha større betydning enn 
åpenlys/direkte ledelse i denne typen organisasjoner.   
 
Slike organisasjoner trenger høyt kvalifiserte medarbeidere og en personlig ledelse. 
Når ledelsens og medarbeidernes maktkilder møtes, er det et potensial for å utvikle en 
kløft. Dette skjer hvis kunnskapsarbeiderne (musikerne, legene etc) ikke godtar 
lederens autoritet eller hvis lederen ikke aksepterer ekspertisen. I så fall bryter hele 
systemet sammen. En annen type kløft etableres hvis ledelsens fokus rettes utad mot 
nettverk og rammebetingelser og ikke har en intim forståelse av hva man faktisk 
leder. På sykehus mener Mintzberg dette representeres ved et konkret gulv eller 
glasstak som blokkerer ledelsesautoritet nedover. Ledelsen og byråkratene på 
sykehuset befinner seg over og helsearbeiderne under gulvet, hvor de driver 
forretninger på hver sin side. På folkemunne kalles dette et ”Glava-lag” mellom 
klinikkene og sykehusledelsen, og kløften øker gjerne med størrelsen på 
organisasjonen og med et større spenn i hierarkiet. Hva betyr dette for den 
sentraliseringsadferd vi i dag ser innen helseforetakene, hvor antall foretak reduseres, 
mens kontrollspennet innad i hver organisasjon øker betydelig? 
 
Vi gjenkjenner Mintzbergs beskrivelser om kløfter mellom ledelsen og øvrig 
organisasjon. Dette kommer til uttrykk i historie 4 ved en respektløs omtale av 
administrasjonen samt at prosjektleder omtales som blåruss, og i historie 3, hvor leder 
uttaler at han ikke vil bruke tid på støttefunksjoner.  
 
Det er umulig for leder å ha full kontroll over medarbeidere i kunnskapsbedrifter. 
Ansatte arbeider med det de selv velger å fokusere på, i motsetning til å bli dirigert. 
For at leder skal kunne følge opp, må han/hun ha tilstrekkelig faglig innsikt i 
medarbeidernes fagområder til både å kunne stille relevante spørsmål og å etterspørre 
resultater.  
 
Mintzberg poengterer at mye av ledelsen i kunnskapsorganisasjoner ikke handler om å 
fokusere lydighet og harmoni, men snarere å fokusere organisasjonens nyanser og 
begrensninger. 
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4 Konklusjoner for oss som ledere  
 

Gjennom våre drøftinger har vi forsøkt å oppnå en bedre forståelse av maktkilder. Vi 
har også ønsket å øke vår bevissthet rundt håndtering av egen og medarbeideres 
maktbruk i hverdagen. 
 
Vi har ikke vært vant til å tenke på oss selv som ”maktmennesker”.  Arbeidet med 
denne oppgaven har gitt oss bevissthet om det faktum at vi, i egenskap av å være 
ledere, faktisk har makt. Begrepet makt har fått en annen, og mindre farlig, valør.  
Kunnskap om de ulike maktkildene gir oss mulighet til å analysere situasjoner i 
hverdagen og kjenne igjen maktbruk. Vi håper og tror at denne innsikten vil gjøre oss 
til bedre ledere. Gjennom evnen til å identifisere både egen og andres makt i ulike 
situasjoner, vil vi forhåpentligvis være i stand til å styre energien i en retning som 
virker positivt på de ansatte og hele arbeidsmiljøet.  
 
Vi har tro på at de ansatte i sykehus ønsker å gjøre en god jobb, til beste for 
pasientene. Som ledere må vår holdning være å ha en grunnleggende tro på de 
ansattes indre motivasjon som drivkraft. Da kan vi bruke vår egen makt bevisst til å 
spille på lag med de ansatte. 
 
Det er en krevende oppgave for ledere å avveie hvordan makt bør utøves i praksis. 
Riktig bruk av makt krever at lederen har egenskaper som sosial intelligens, forståelse 
for timing, evne til å skape relasjoner, kunne kommunisere godt og kunne definere 
virkeligheten for sine medarbeidere (Grund 2006, s 162). 
 
En vurdering av motpartens og eget maktrepertoar og de virkemidler vi som ledere 
har fullmakter til å innfri, skal også være gjennomtenkt.  
 
Bruk av maktkilder i sykehus 
Tvangsmakt har svært begrenset verdi i sykehus. Legitim makt gjennom en leders 
posisjon krever særskilt klokskap ved anvendelse. Trolig kan vi i større grad benytte 
belønningsmakt på en åpen og legitim måte for å realisere virksomhetens mål. Hva 
som vil være egnede belønningsmekanismer mener vi det kan tenkes mer kreativt 
rundt! Det er en styrke at belønningsmakt kan anvendes på flere ledernivåer. 
 
Vi ser at ekspertene har stor makt i sykehus. Dette er en naturlig følge av deres viktige 
rolle innen kjernevirksomheten: pasientrettet arbeid, forskning, utvikling og 
undervisning. Ekspertise må anerkjennes, men den må ikke få overstyre helheten. Vi 
som ledere må være bevisst på ekspertmakten og balansere den, fordi den er sentral og 
står så sterkt i sykehus. 
 
Egen referansemakt kan økes ved å skape gode allianser, og ved å bidra til å løfte 
frem andre kompetente medarbeidere. Dette kan gi oss styrket makt og nyttige 
medspillere. 
 
Miljømakt må brukes positivt. Det er viktig at bedriftskultur ikke får utvikle seg i 
negativ retning. Dette kan skje dersom ”slik gjør vi det her hos oss” eller ”vi er så 
spesielle”- kulturen blir et hinder for omstillingsevne og vilje til å lære av andres 
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erfaringer. Kultur som gir rom for læring og erfaringsutveksling vil kunne motvirke 
destruktiv miljømakt.  
 
Informasjonsmakt er ikke en maktkilde som opprinnelig ble definert av French & 
Raven. I dag snakkes det om at vi lever i et informasjonssamfunn. Likevel oppleves 
mangel på riktig og god informasjon på rett sted til rett tid. I endringsprosesser, der 
det ofte oppleves utrygghet, er dette spesielt framtredende. Potensialet for å bruke 
informasjon som en maktkilde er tilstede for flere enn ledere Ledere har en 
nøkkelrolle i endringsprosesser gjennom god og tydelig kommunikasjon, og må søke 
støtte fra funksjoner som informasjonsavdeling og kommunikasjonsrådgiver. Det er 
viktig at det er leder som kommuniserer budskapet ut til de ansatte gjennom 
tilgjengelige kanaler på sykehuset. 
 
Etter vår mening er media som maktkilde et sterkt virkemiddel som får stadig større 
betydning i vår sykehushverdag. Dette er ikke en av de klassiske maktkilder. Medias 
makt gjenspeiler seg blant annet i aviser gjennom oppslag om nedlegging av 
lokalsykehus og fødeavdelinger. Resultatet har ofte blitt politisk retrett etter 
mediaoppslag. 
 
Vi har drøftet betydningen av nettverk og allianser. Dette er også, slik vi ser det, egne 
maktkilder, som kan sees på som mer enn en konsekvens av de klassiske maktkilder. 
Aktiv bruk av nettverk og allianser bidrar til at beslutninger reelt fattes før de 
behandles i de formelle beslutningsfora. 
 
Hadde våre historier fått et annet resultat dersom vi var bevisst maktkildene på 
forhånd? Usikkert, men lite sannsynlig. Derimot ville vi ha kunnet møte situasjonene 
med andre forventninger, og vårt frustrasjonsnivå hadde vært lavere. 
 
Musikalitet 
Musikalitet er en sammensatt serie av evner og talenter. Å lede sykehusmedarbeidere 
vil, slik vi ser det, i stor grad handle om å opptre musikalsk. Vi må makte å inspirere, 
se, støtte og anerkjenne våre kompetente medarbeidere, slik en dirigent må med sitt 
orkester. Vi må være bevisste på at det er sykehusvirksomhet vi leder. Et sterkt 
engasjement og interesse for klinikkenes virksomhet, inkludert stabs- og 
støttefunksjoner, er viktig for å unngå at ledelsen og kjernevirksomheten driver 
business på hver sin side av en kløft. Som ledere må vi spisse det vi selv er gode på, 
samtidig som vi må lære oss så mye om de andre områdene at vi kan ”henge med”, 
selv om vi ikke klarer å bli solister på alle disse områdene. 
 
Autoritær stil og utstrakt/ubalansert maktbruk vil virke umusikalsk i en 
kunnskapsbedrift som et sykehus. Vi må finne en god balanse mellom makt og tillit. 
Når vi møter motstand, kan vi trolig redusere maktkampene gjennom å oppsøke 
motstanderne, høre deres meninger, få større forståelse og dermed respektere dem og 
deres syn. Dette fordrer at vi som ledere evner å skape nødvendig tillit, som igjen 
skaper en åpenhetskultur hvor det sies fra åpent og ærlig, uten frykt for sanksjoner.  
En åpenhetskultur er avhengig av "takhøyde" i organisasjonen. Det må skapes rom for 
læring ved tvil, refleksjon og erfaringsutvekslinger. Spillerommet til den uformelle 
makten, som er vanskelig å identifisere og kritisere, kan dermed reduseres (Klemsdal 
2006). En leder som kjenner de uformelle maktstrukturene har en fordel. 
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Lederstupet 
”Om man ikke utvikler en lederfilosofi som erkjenner psykisk makt, lydighet og 
fremhever betydningen av å følge regler, vil maktkamper florere. Flere og flere ledere 
vil gå utfor lederstupet. Et godt samfunn kan bare oppstå hvis mennesker bruker den 
makten de har, ledet av et solid moralsk instinkt.” (Nina Karin Monsen).  
 
Vi har, gjennom spennende og nyttige diskusjoner i oppgaveprosessen, erkjent den 
positive og negative betydningen av makt og ulike maktkilder. Vi ser mange måter å 
utnytte makten positivt på i egen ledelseshverdag, både som maktutøvelse og –
håndtering, som gagner virksomhetens overordede mål og samtidig gir medarbeidere 
økt trygghet, trivsel og læring. Som ledere har vi et ansvar for å tenke "best praksis" 
og stimulere medarbeidernes nysgjerrighet på hva andre får til bedre enn oss. Som 
ledere trenger vi en økt bevissthet rundt forskjellige typer belønning. Initiativ til 
nytenking bør belønnes. Med en god porsjon moralsk instinkt i behold, mener vi oss 
beredt til ikke å gå utfor lederstupet! 
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