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Sammenfatning 
 
Oppgaven tar utgangspunkt i en historie fra en leders hverdag. Vi møter lederen midt i en 
krevende omstillingsprosess og bringes inn i en situasjon som svært mange ledere i dagens 
spesialisthelsetjeneste opplever. Fenomenet vi har valgt å fokusere på er betydningen av tillit 
mellom leder og medarbeider.  Vi stiller spørsmål om hva som kjennetegner et tillitsforhold, 
hvordan denne tilliten opprettholdes og hva som utløser et tillitsbrudd.  
 
Vi ser på ledelse som en handling med høy grad av risiko. Avhengig av ledelsesnivå vil 
risikoen og dermed også fallhøyden være ulik. Tillitsforholdet mellom leder og medarbeider 
er universell og dermed uavhengig av ledelsesnivå. Som et utgangspunkt vil vi hevde at 
lederen selv har hovedansvaret for å skape samspill i den organisasjonen han/hun leder.  
 
Vi ser på sammenhengen mellom tillit og samspill og stiller spørsmål ved om det er mulig å 
skape samspill uten en grunnleggende tillit mellom leder og medarbeidere. Opplever 
medarbeiderne at deres leder vil dem vel? Hvilket ansvar har ledere på ulike nivå for at det 
går bra med organisasjonen/virksomheten også i store omstillingsprosesser som er vårt 
utgangspunkt? 
 
For å belyse disse problemstillingene tar vi i kapittel 2 utgangspunkt i teorien til den danske 
filosofen Løgstrups tenkning om tillit, som en iboende egenskap hos alle mennesker. Vi vil 
videre se på teorien i ” TRUST The best way to manage”, teori om emosjonell intelligens og 
tillitsformelen. I kapittel 3 drøftes fenomenet tillit med bakgrunn i det teoretiske bakteppet og 
med utgangspunkt i de erfaringer vi har som ledere. 
 
Oppgaven avsluttes med en refleksjon omkring hvordan arbeidet med denne oppgaven har økt 
egen forståelse for den problematikken som er skissert. 
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1.0 Innledning 
 
Denne oppgaven er skrevet i forbindelse med deltakelse i Nasjonalt topplederprogram i regi 
av Helse og omsorgsdepartementet kull 6, høsten 2008. Spesialisthelsetjenesten står i et 
kontinuerlig endringspress knyttet til driftsoptimalisering innenfor tildelte økonomiske 
rammer. Forfatterne har valgt å se nærmere på fenomenet tillit i et ledelsesperspektiv og 
fokusert på samspill mellom leder og medarbeider. Avhengig av i hvilken grad leder lykkes 
med å oppnå tillit hos sine medarbeidere vil endringer gjennomføres i et konstruktivt samspill 
mellom ulike aktører. Mangler fundamentet for tillit vil omstillingsarbeidet bli meget 
krevende og kanskje umulige å gjennomføre.  
 
Det er benyttet narrativ tilnærming i denne oppgaven, en metode som knytter sammen 
historien, basert på egne erfaringer, og aktuell teori. Gjennom å drøfte sentrale 
problemstillinger vil vi belyse ulike perspektiv og dermed skape økt innsikt i og kunnskap om 
valgt tema.  
 
Som ledere kommer vi i ulike sammenhenger tett innpå våre medarbeidere. I disse relasjonene 
vil vi på ulike måter både påvirke og bli påvirket. I en organisasjon som sykehuset, skjer det 
stadig endringer og ledere vil ofte måtte lede krevende prosesser som vi i forkant har hatt 
medansvar for å beslutte.  
 
Hvordan lederen utfører disse oppgavene forteller mye om den kultur de selv preger, bevisst 
eller ubevisst. Konkrete handlinger kan med andre ord bli modeller eller maler å handle etter. 
Dette er med andre ord kunnskapsoverføring etter prinsipp om modellæring. Det lederen 
formidler verbalt tolkes av omgivelsene og kan bidra til kognitiv læring. Spissformulert; alt 
du sier og alt du gjør, men også det du ikke sier og ikke gjør påvirker omgivelsene.  
(Yukl,Gary, Leadership in Organizations, kap. 9) 
 
  
 
1.1 Historien 
 
Jeg sitter på vaktrommet sammen med mine ansatte og venter på telefonbeskjeden om 
sengepostens videre skjebne. Vi er midt inne i et drama der vår eier skal ta stilling til om 
sengeposten skal legges ned. Saken er en brannfakkel i lokalmiljøet og det er et stort 
engasjement i saken. Media er på plass, både lokalradioen og lokalavisa venter ute i 
korridoren.  
 
Telefonen ringer og jeg tar den. I den andre enden sitter min klinikkdirektør og formidler 
beskjeden. Det er besluttet i foretaksmøtet at posten legges ned.  Rundt meg, med spente blikk 
sitter mine medarbeidere og venter på beskjed. Jeg kjenner på en meget anspent atmosfære 
men sannheten må uansett frem og det må skje nå.  Jeg formidler meldingen til de andre på 
vaktrommet. Reaksjonene er spontane og som forventet; oppgitthet, fortvilelse, tårer og sinne. 
Jeg forstår at de er skuffet samtidig som dette er naturlig reaksjoner på et svar som mange 
har fryktet. Ventinger er over og mine lederoppgaver står bokstavelig talt og venter på meg. 
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Håndtering av media står nå for tur og jeg går ut til journalistene for og ”mate” dem med 
aktuelle nyhetsoppslag . Jeg er både lei meg og forbanna, men som leder må jeg formidle den 
beskjeden vi har fått fra ledelsen på en saklig og nøytral måte. Min lojalitet til arbeidsgiver er 
en selvfølge. Så fyrer journalistene løs: Hva synes du om dette utfallet av saken, hva vil skje 
nå med arbeidsplassene, hva sier de tilsette? Så er det fotografering. Av erfaring vet jeg at det 
alltid er best å spille på lag med journalistene. Det virker faktisk som de forstår den 
vanskelige situasjonen og jeg sporer sympati fra dem. Jeg tenker at journalister er ikke mer 
enn mennesker de heller. De får ta bilder og snakke med både pasienter og tilsatte. 
 
Jeg går tilbake til mitt kontor og finner vedtaket om nedleggelse på intranett. Mange tanker 
flyr gjennom hodet nå. Det er godt å være litt alene. Jeg har jo vært forberedt på dette utfallet 
lenge, men likevel er det uvirkelig nå når det er en realitet. Sengeposten som snart har 75 års 
historie skal leggest ned. Poliklinikkene skal bestå, sier ledelsen. Likevel vil de kalle det et 
sykehus. Med nedleggelsen av sengeposten forsvinner også dagkirurgien som har vært drevet 
på en meget god måte.  Vi har dyktige kirurger og fått gode tilbakemeldinger fra pasienter og 
henvisende leger.   
Sentralsykehuset skal ta over dagkirurgien vår, men de har ikke spurt etter våre erfaringer. 
Laboratoriet blir også lagt ned og hva med KOLS skolen og de andre skolene vi har drevet?  
Vi vet vi har drevet godt med over 100 % belegg, med personell i alle stillingene, en driftig og 
faglig dyktig overlege som står på døgnet rundt for pasientene. Vi samarbeider godt med 
kommunen og har et prosjekt om samarbeid på gang i regi av fylkeslegen.  Pasienter og 
pårørende har vi dratt med i behandlingen og får daglig tilbakemeldinger om at de er 
fornøyde. 
 
Vår pasientgruppe vert ofte omtalt i festtaler; det skal satses på tilbudet til eldre og kronisk 
syke og rehabilitering men helseforetaket må spare penger, må redusere utgiftene. At vi også 
skaper inntekter synes å være glemt. Jeg tenker også på min egen jobb. Jeg har virkelig 
jobbet for at alle skulle være tilfredse. I perioder har det kosta mye, både tid og krefter. Nå 
når virksomheten forsvinner vil jo min stilling følgje med i dragsuget. Jeg aner ikke hva som 
vil skje videre. Jeg skyver de destruktive tankene bort. Det er forventninger om at jeg skal 
opptre profesjonelt utad men inni er det fullstendig kaos. 
 
 Jeg undrer på om noen har sett alt jeg har fått til. Jeg har jo arbeidet for en god lagånd og 
sammen har vi fått til noe som jeg er stolt av men som nå skal rives ned og gå inn i historien. 
Jeg undrer på om dette arbeidet vil belønnes videre i min organisasjon------------.  
 

 (noen dager senere) 
 
Jeg sitter på kontoret mitt og telefonen ringer. Det er min sjef og han ønsker å diskutere en 
viktig sak med meg. Saken gjelder sammenslåing av to avdelinger på sentralsykehuset 6 mil 
unna. 
 
Han legger ut om planene og jeg forstår ikke hvorfor han forteller dette til meg. Han forteller 
engasjert videre at avdelingene skal ha en ny felles leder, en sjef for både sengeposten og 
poliklinikken og at ingen av de to legene som til nå har vært avdelingssjef vil ta den nye 
sjefsjobben. 
 
Så hører jeg min sjef spør:  
”Kunne du tenke deg å bli avdelingssjef på denne avdelingen”? 
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Min først tanke er: Jeg? og blir helt målløs.  Her har jeg ledet en enhet i flere år som 
sykehuseier minst like lenge har ønsket å legge ned. Jeg har jo virkelig tenkt mye og mangt 
om akkurat det. Og nå sitter jeg altså i telefonen og blir forespurt om å bli avdelingssjef for to 
spesialistavdelinger som skal slås sammen til en! Hva skal dette bety, hvorfor spør de egentlig 
meg? Jo jeg skjønner jo at de må finne en jobb til meg også, det er jo strengt tatt deres plikt 
og ikke min. Jeg har ansvaret for og innplasserer mine overtallige medarbeidere inn i nye 
stillinger. 
 
Sjefen min er tydelig på at jeg er ønsket som leder og at jeg ikke får dette tilbudet på grunn av 
nedleggelsen av min egen avdeling.  
 
Jeg måtte virkelig smake litt på dette tilbudet. Jeg tenkte at jeg måtte være 100 % sikker på at 
dette ikke bare var et spill og at jeg måtte ha tillit til min nye sjef om jeg skulle våge å gå inn i 
en ny ledergjerning nå. Jeg var betenkt på akkurat dette da jobben også innebar ansvar for 
legetjenesten. Jeg var ikke lege selv og jeg visste at det å lede uten å få til et godt samspill 
også med legene var dødfødt. Jeg var såpass klartenkt at jeg visste at det ville jeg faktisk ikke 
utsette meg selv for. 
 
I dagene som kom, gikk jeg og grublet på hva som kom til å skje. Det var mange tanker som 
slo inn og jeg må si at jeg hadde litt problemer med å sortere disse tankene. Hvorfor ville min 
sjef at jeg skulle ta jobben. Ville jeg oppnå en selvfølgelig tillit hos tilsette og spesielt legene i 
den nye avdelingen? Hadde jeg virkelig lyst på nye lederoppgaver nå? 
 

(atter noen dager senere) 
 

 Så en kveld ringer telefonen. I den andre enden hører jeg overlegen på avdelingen.  Han 
begynner å snakke om den nye fellesavdeling og formidler at han vet at jeg er blitt spurt om å 
ta lederjobben. Han sier videre at han vil at jeg skal vite at jeg er ønsket som leder i den nye 
avdelingen. 
 
Mange tanker og følelser fyller nå mitt hode og min kropp. Jeg kjenner at jeg blir både 
overasket og rørt. Dette var jo et meget viktig svar på mine grublerier. Det sa meg jo med 
rene ord at jeg faktisk hadde full tillit også hos legene. I dagene som fulgte, merket jeg ble fylt 
med positiv energi og lyst til å ta fatt på den nye jobben. Det å vite at jeg hadde tillit er 
utrolig viktig for å kunne gjøre en god jobb. Da kan jeg virkelig bruke mine krefter 
konstruktivt og jobbe for få til et godt samspill med ansatte på tvers av profesjoner og 
tidligere avdelingsskiller. Dette er jo det som er så utrolig spennende og virkelig få til noe 
sammen med andre. 
 

(ettertanke) 
 

Jeg tok jobben og i etterkant har jeg reflektert mye over hva det var som gjorde til at ledelsen 
gav meg tillit til å gå inn i nye krevende prosesser og lederoppgaver. Jeg tror muligens noe av 
forklaringen kan ligge i dette: Jeg har alltid vært lojal oppover til toppledelsen. Jeg har jo 
visst at jeg har vært utsatt for krysspress i lokalsamfunnet. Ansatte ville beholde jobben i 
lokalsamfunnet. Ja alle støttet opp rundt lokalsykehuset, politikere, kommunelegen ja, alle. 
Enkelte ganger tenkte jeg at det var som å seile en skute i ukjent farvann og opprørt hav. Jeg 
kjente sykehuset ut og inn, alle tilsette, kommunelegen og politikerne. Til tider kom det 
signaler fra enkeltmiljøer som formidlet en grunnleggende mistillit til at jeg gjorde nok for å 
bevare deres arbeidsplass. Disse signalene registrerte jeg men måtte likevel stå midt i de 
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ledelsesutfordringene oppdraget krevde. Dette gjorde noe med meg, jeg forstod disse 
reaksjonene fra tilsatte, men som leder var jeg nødt til å fronte saken på en profesjonell måte, 
formidle at mitt ansvar var å lede også i denne prosessen samtidig som jeg var opptatt av at 
hver enkelt ansatt skulle ivaretas på en ryddig måte. Jeg måtte akseptere at skuffelsene fikk 
ulike fasetter uten at dette nødvendigvis var personlige angrep. For meg var det aldri noe 
alternativ å gi fra meg mine lederoppgaver i denne fasen. En ting var jeg likevel skråsikker 
på, at tross vedtaket om nedleggelse så hadde jeg og de andre på sykehuset gjort så godt vi 
kunne. Jeg kjente at disse tankene gav meg styrke og mot midt i alle kampene og omkampene 
som ble kjempet. 
 
Jeg var spent på hvordan det ville bli å gå inn i en ny lederstilling med nye krevende 
oppgaver.  Jeg kjente på tilliten som var gitt meg både fra ledelsen og fra fagmiljøet. Det var 
veldig tilfredsstillende å tenke på at jeg hadde tillit fra begge hold, egentlig kjente jeg at jeg 
hadde lyst og mot til å ta fatt på nye utfordringer. Jeg opplevde virkelig at jeg var blitt sett og 
at dette ville være det aller beste fundamentet for den nye jobben. Samtidig var jeg jo selvsagt 
spent på hvordan jeg ville bli tatt imot av resten av fagmiljøet. 
 
Mitt hovedfokus måtte nå være å arbeide med å etablere et tillitsforhold fra dag en og dermed 
legge den beste plattformen for godt og spennende samspill og arbeidsglede for å skape de 
beste resultatene.  Jeg kjente at jeg faktisk gledet meg til dette og at det gav meg masse 
energi. 
 
 
 1.2 Problemstilling 
 
Hovedpersonen i vår historie sitter midt i en krevende prosess og blir samtidig utfordret på 
nye lederoppgaver. Vi ser at personen stiller spørsmål ved hvorfor akkurat hun blir tilbudt en 
ny lederoppgave. Hun står midt i en krevende omstillingsprosess der hun skal håndheve et 
vedtak som hun i utgangspunktet ikke er overbegeistret for men likevel lojal til å gjennomføre 
på en skikkelig måte. For å avgrense oppgavens tema struktureres problemformuleringen i tre 
arbeidstitler som alle relateres til dagens norske helsevesen. 
 
 

1. Hva kjennetegner et tillitsforhold mellom leder og medarbeider? 
2. Hvordan svekkes tillit mellom leder og medarbeider? 
3. Hvordan styrkes tillit mellom leder og medarbeider? 
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2.0 Teori  
 
I kapittel 2 vil vi belyse tillit og ledelse i et teoretisk perspektiv som fundament for en videre 
drøfting inn i kapittel 3.  
 
 
2.1 Begrepsavklaringer 
 
Vi har valgt å gi en begrepsavklaring på følgende sentrale begrep: ledelse, tillit og samspill. 
 
2.1.1 Ledelse 
 

Med ledelse i denne oppgaven forstår vi: Ethvert forsøk på å påvirke adferden til et 
individ eller en gruppe slik at man kan oppnå resultater.  
(Geir Thompson m/flere ”Ledelse, kompetanse og omstilling” s. 67) 

  
2.1.2 Tillit 
 

Med tillit forstår vi det følelsesmessige bindemiddelet som knytter leder og 
medarbeider sammen. Tillit kan ikke overføres eller kjøpes. Den må fortjenes.  
(Geir Thompson m/flere ”Ledelse, kompetanse og omstilling” s. 72) 

 
         ”å stole på en annen person der man opplever avhengighet og risiko” 
         (Bjørn Helge Gundersen, Ledergrupper –en undervurdert arena) 
 
2.1.3 Samspill 
 
Med samspill i denne oppgaven forstår vi forholdet og relasjonen mellom medarbeider/leder – 
leder/medarbeider. Målet med samspill er å oppnå resultat.  
 
 
2.2 Ledelse i sykehus 
   
Det som i dag utgjør spesialisthelsetjenesten i helsevesenet ble fra ca 1850 institusjonalisert i 
sykehus. Sykehusene ble lenge ledet av forstanderinnen, den administrerende overlegen og 
forvalteren. Utviklingen av det moderne sykehus har i sterk grad vært preget av en rask 
utvikling av teknologi og medisinsk kunnskap. Som en konsekvens av den økende 
arbeidsdelingen i sykehusene, og dels som følge av en økende desentralisering av ansvar, 
myndighet og oppgaver, har det blitt lagt større vekt på å utforme organisasjons- og 
ledelsesformer som bidrar til samordning og koordinering.  
 
I NOU en Pasienten først! som kom i 1997 ble det foreslått enhetlig ledelse i alle sykehus og 
fra 2000 ble dette hjemlet i Lov om spesialisthelsetjenesten. I § 3-9 om ledelse i sykehus heter 
det:  

”Sykehus skal organiseres slik at det er en ansvarlig leder på alle nivåer. 
Departementet kan i forskrift kreve at lederen skal ha bestemte kvalifikasjoner.”   
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Overgangen til enhetlig ledelse førte til stor offentlig debatt. Diskusjonen fokuserte særlig på 
ivaretakelsen av det medisinskfaglige ansvaret dersom en ikke-lege fikk stillingen og derfor 
heter det videre i § 3-9:  

 
”Dersom kravet til forsvarlighet gjør det nødvendig, skal det pekes ut medisinskfaglige 
rådgivere.” (NOU Pasienten Først!) 

 
I 2001 fikk vi Lov om helseforetak og Ot.prp. nr. 6 som var grunnlaget for loven sier at ledelse 
er et av satsingsområdene for reformen.  

 

”De betydelige ledelsesutfordringene i helsevesenet må møtes med tiltak på bred front, 
først og fremst i regi av de regionale helseforetakene og de enkelte sykehus. Dette kan 
skje ved at foretakene driver aktiv lederrekruttering. På ett område vil imidlertid 
staten i kraft av sin nasjonale eierrolle ta et særlig ansvar sammen med ledelsene for 
de nye foretakene. Det gjelder utvikling av et nasjonalt opplegg for utvikling av 
toppledere og avdelingsledere til sykehusene.” 

          
Videre heter det at: 

Et slikt tiltak kan tenkes etablert som et organisert samarbeid mellom eksisterende 
institusjoner med relevant kompetanse, men opplegget skal likevel gis en tydelig 
identitet med et definert og substansielt faglig innhold. Gjennom dette tiltaket skal 
toppledere og andre helseledere gis et mer felles verdi- og kunnskapsgrunnlag for sin 
utøvelse av lederskap. I dette grunnlaget vil også hensynet til helsesektorens substans- 
og innholdskompetanse vektlegges. Det forventes at dette tiltaket vil styrke 
rekrutteringen av gode og trygge sykehusledere, og dessuten bidra til å styrke ledernes 
legitimitet og autoritet.  

(Ot. Prop.66 p 2.7.2) 
 
Nettopp fokuset på den verdibaserte delen av ledelse er vårt fokus. Verdien tillit er 
fundamental for å få til noe. Gjennom å fokusere nettopp denne verdien blir det også tydelig 
at resultater skapes gjennom å engasjere og involvere medarbeiderne. Hvordan har moderne 
ledelsesteori omsatt utfordringene og beskrevet kjennetegn på ledere i dagens helsevesen og 
hvordan forstår dagens teoretikere utfordringsbildet i forhold til å lede spesialisthelsetjenesten 
gjennom endringer? Dette vil vi i det følgende se nærmere på. 
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2.3 Tillit som basis for ledelse 
 
I dette kapittelet vil vi belyse tillit som fenomen, knyttet opp til ledelse. 
 
2. 3.1 Tilliten er fundamental jfr. Løgstrup 
 
I alle former for prosesser er tillit et sentralt fenomen. I endringsprosesser kan tilliten settes på 
prøve med at vi påføres forandring som skaper uttrygghet og motstand.  Kari Martinsen sier 
dette om relasjonen mellom mennesker:  

 
”Mennesket er ikke noe i seg selv. Det forholder seg alltid til noe, er vevd sammen 
med andre. Vi som mennesker er alltid rettet utover mot den andre.”                     

                                                            (Martinsen, Kari (2003) Fra Marx til Løgstrup ) 
 
Martinsen bygger sin teori på filosofen Knut E. Løgstrup. Løgstrup sier at nærværet 
menneskene i mellom bæres av umiddelbare livsytringer som tillit, håp, omsorg, talens 
åpenhet og medfølelse. Videre sier han at dette er verdier som er gitt oss ved livet og som er 
spontane i sitt vesen. Verdiene virker i det skjulte og oppnår sin fullbyrdelse i konkrete 
situasjoner, der de viser seg gjennom våre handlinger. Slik vi forstår dette vil tillit være 
naturlig tilstede i relasjonen mellom ansatte og ledelse. Tilliten er fundamental og det må 
oppstå situasjoner slik at den svekkes og det gir grobunn for mistillit. I en organisasjon som er 
preget av mistillit vil det være vanskelig å få til endringer. 
 
2.3.2 Ledelse og tillit 
                                                                               
Reinhard K. Sprenger, som blir beskrevet som en av Europas mest eminente 
ledelseseksperter, hevder at ingenting er viktigere enn tillit for å kunne lede. Sprenger har 
fortrinnsvis fokusert sin teoretiske plattform rundt forretningslivet. Han peker på at tillit 
mellom ansatte og ledelsen, mellom kollegaer og forholdet mellom bedrift og kunde er 
avgjørende for et firmas framgang. Videre hevder han at tillit er det sterkeste grunnlag for 
kunders lojalitet, ansattes motivasjon og trygghet i markedet. Sprenger utrykker at tillit er en 
sentral faktor for å få ting til å fungere og han beskriver dette i metaforer; 

 
”tillit er det som binger oss sammen”, ”tillit er olje i maskineriet”, altså, tillit bringer 
skjult energiressurser i selskapet/bedriften til overflaten.  

 
Sprenger påpeker videre at tillit er et uunnværlig element i omstillingsprosesser som leder fra 
rigide hierarkiske strukturer til mer fleksible, brukerorienterte strukturer. Dyktiggjøring av 
andre, prosessforbedring, flate organisasjonsstrukturer, samarbeid, den lærende organisasjon, 
er avhengig av tillit. 

 
”Your employees don`t care how much you know until they know how much you 
care.” 

 (Sprenger, TRUST The best way to manage, s. 30)  
 
Det er ofte uttalt at tillit er selve fundamentet for ledelse. Å la seg bli ledet innebærer tillit. 
Forpliktelse og tillit ser ut til å gå hånd i hånd. Tillit er det eneste mulige grunnlag for 
kommunikasjon, særlig i ledelsesmodeller der den enkelte ansatte ansvarliggjøres og betraktes 
som likeverdig og med bedriftens interesser i fokus. Dette i motsetning til gamle lederteorier 
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hvor detaljstyring fra ledelsen var nødvendig. Ingen leder kan påvirke eller lede personer 
dersom han ikke har tillit.  

(Sprenger, TRUST The best way to manage) 
 
General H. Norman Shwarzkopf blir sitert:  

 
”Leadership is a powerful mixture of strategy and trust. But if you have to get by 
without one of them, sacrifice strategy.”  

(Sprenger, TRUST The best way to manage s. 49) 
 
Dersom tillit mangler kan det meste gå galt. Tillitsforholdet mellom leder og medarbeider vil 
være som en likning med et minustegn foran. Lederens handlinger som blir gjort i beste 
mening kan bli misforstått, de ansatte kan tro at lederen har en skjult agenda. Forsøk fra leder 
på å bygge gode relasjoner med medarbeideren kan oppfattes som manipulasjon. I et tillits 
forhold er det to parter; den som stoler på, og den som har tillit. Ideelt sett skulle tillit være 
gjensidig, den som stoler på og den som har tillit er jevnbyrdige. Det er enklere for de ansatte, 
det er en som er leder og han må vi stole på, mens lederen har mange ansatte som han må 
stole på. Mange ledere anser seg selv som tillitsvekkende men kan syns det kan være 
vanskelig å ha tillit til sine medarbeidere. Dette er mulig å forstå, det er utfordrende å stole på 
mange mennesker og til slutt er det du som er ansvarlig for resultatet.  

(Sprenger, TRUST The best way to manage) 
 
Professor Douglas McGregor beskriver karaktertrekk i den nye lederrollen på følgende måte: 
Lederen kjennetegnes ved å være en person med godt omdømme, han er omgjengelig og har 
godt humør. Den nye lederen skal videre være er symbolbærer for en god organisasjonskultur. 
Han er nysgjerrig, nytenkende, synlig, profilert og tilgjengelig. Han må være veltalende, 
tillitsvekkende og troverdig. Andre trekk som kjennetegner lederen er at han er empatisk, har 
evne til å lytte og kunne vise omsorg. Lederen må kunne inspirer, motivere og ha diagnostisk 
evne. Han har mot til å ta vanskelige og konfliktfulle valg, kan takle krisesituasjoner og 
konflikthåndtering. Han må være handlekraftig og utholdende. Lederen må ha evne til å se 
helhet, kunne improvisere og finne fleksible og pragmatiske løsninger.                                             
(McGregor, Douglas, The Human Side of Enterprise )    
 
 
2.4 Emosjonell intelligens i et ledelsesperspektiv 
 
Emosjonell intelligens er evnen til å oppfatte egne og andres følelser og emosjoner, skille 
mellom dem og bruke denne informasjonen. Vi vil fokusere på emosjonell intelligens, i 
relasjonen mellom leder og medarbeider i kompetansebedriften sykehus, og se hvordan denne 
dimensjonen påvirker tillitsforholdet. Spørsmålet blir da hvordan lederen kan ta i bruk 
emosjonell intelligens(EQ) i forhold til å oppnå tillit. 
 
Hovedpunkt i emosjonell intelligens: 

1. Selvinnsikt 
Definisjon: evne til å gjenkjenne og forstå egne følelser, humørsvingninger og 
motivasjonsfaktorer. Evne til å forstå hvordan egen adferd virker på andre. 

      Kjennetegn: selvtillit, realistisk vurdering av seg selv. Avvæpnende form for humor. 
2. Selvbeherskelse 
Definisjon: evne til å kontrollere impulser og humørsvingninger. Tilbøyelig til å utsette 
”dom”, tenker før man handler. 
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Kjennetegn: integritet. Til å stole på. Komfortabel med tvetydighet. 
3. Motivasjon 
Definisjon: Lidenskapelig opptatt av arbeidet. Arbeider ikke bare for å få penger og status. 
Hang til å forfølge mål energisk og utholdende. 
Kjennetegn: sterkt prestasjonsmotiv. Optimist, selv når man mislykkes. Forpliktelse til 
organisasjonen. 
4. Empati 
Definisjon: evne til å lytte og til å forstå andres følelser. Dyktig til å behandle andre i 
henhold til deres følelsesmessige reaksjoner. 
Kjennetegn: dyktig til å utvikle og bevare talentfulle medarbeidere. Tverrkulturell 
sensitivitet. Yte service til kunder. 
5. Sosial ferdighet 
Definisjon: flink til å håndtere mellommenneskelige forhold og bygge nettverk. Evne til å 
finne felles interesser og utvikle forbindelseslinjer. 
Kjennetegn: dyktig til å lede endringsprosesser. God til å overtale andre. Dyktig til å 
utvikle og lede team. 
                                         (Berg, Morten E. Ledelse verktøy og virkemidler, s. 186-192)       
 

Å koble kunnskap om emosjonell intelligens til ledelsesfaget har pågått over flere tiår uten 
begrepet EQ er brukt mye. Fagfolk som har skrevet og forsket på ledelse har vist at 
ferdigheter som omhandles i EQ er viktige for ledere. (Olsen, Rolf IML A/S, artikkel) 

                                                              
 
2.5 Tillitsvekkende egenskaper og holdninger 
 
Ledere må jobbe aktivt for å vinne den andres tillit og gjøre seg fortjent til den, gjennom å 
handle slik at andre mennesker kan bestemme seg for å stole på og ha tillit til en.  
 
I dette kapitelet vil vi gi en forenklet fremstilling av teori fra Maister, Green og Galford. I 
boken  ”The trusted advisor” henvender forfatterne seg til rådgivere som søker å bygge tillit i 
sine forretningsmessige relasjoner og er som sådan ikke en bok om ledelse. Vi mener likevel 
at dette er relevant teori for vår oppgave og vil ved hjelp av denne begrunne hvorfor 
emosjonell intelligens er viktig for å oppnå tillit som ledere i helsevesenet. 
 
2.5.1 Om å bygge tillit 
 
I boken ”The trusted advisor” beskrives en prosess i fem faser for å forstå hvordan tillit 
bygges: 
 

1. Å engasjere seg som er å ha fokusert oppmerksomhet og gjøre seg fortjent til å fortelle 
og høre sannheter. 

2. Å lytte handler her om å lytte aktivt, bevisst, engasjert og interaktivt. Dette som ledd i 
å oppnå tillit er å gjøre seg fortjent til å foreslå problemformuleringer eller – 
definisjoner. 

3. Å avgrense handler om å uttrykke problemet klart og tydelig og sammenfatte dette slik 
at en kan gå videre. 
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4. Å oppstille visjoner handler om å skissere alternative visjoner, visjoner som etter hvert 
konkretiseres og gir klare målsetninger. 

5. Å forplikte seg, siste fase i prosessen med å oppbygge tillit, handler om å forsikre seg 
om at klienten forstår hva det vil kreve å løse problemet og at han er villig til å gjøre 
dette for å nå målet. 

De ovennevnte fem faser av oppbygging av tillit har ulike emosjonelle overtoner og krever 
forskjellige ferdigheter. Engasjement forutsetter evnen til å gjøre seg bemerket på en troverdig 
måte. Å lytte forutsetter evnen til å forstå et annet menneske. Å avgrense et problem krever 
kreativ innsikt og følelsesmessig mot. Oppstilling av visjoner for fremtiden krever 
samarbeidsånd og kreativitet. Forpliktelse forutsetter evnen til å skape begeistring og noen 
ganger og ”ta ned” overdreven begeistring. Det vektlegges at det ikke er en fase som er 
viktigere å beherske enn en annen, men at alle faser er nødvendige for å bygge tillit.  

 (Maister, David, Green, Charles, Galford, Robert Tillidsbasert rådgivning) 
 
Vi ser at nevnte egenskaper og holdninger er å finne igjen i Daniel Goldmans fem punket for 
emosjonell intelligens i kapittel 2.4. Disse egenskapene og ferdighetene er viktige for å oppnå 
tillit og vi ser en sammenheng mellom verdiene i emosjonell intelligens og mulighet for å 
utøve en tillitskapende adferd.  
 
 
2.5.2 Tillitsligningen (Maister, Green og Galford) 
 
I boken ”The trusted advisor” beskrives en formel for hvordan de ulike tillitsfaktorene virker 
inn på hverandre. Det er her fire nøkkelkomponenter som bestemmer omfanget av tillit. 
 
T = tillit 
TR = troverdighet 
P = pålitelighet 
I = intimitet 
S = selvopptatthet 
 
 
Forfatterne er tydelig på å presisere at ”tillitsformelen” ikke er noen vitenskapelig konklusjon, 
men en ramme for behandling av emnet. De fire komponentene er: troverdighet, pålitelighet, 
intimitet og selvopptatthet. Det hevdes at det i troverdighet inngår fire primærkomponenter; 
troverdighet i ord, handlinger, følelser og motiver.  
 
Troverdighet er å betrakte som den viktigste komponenten. Troverdighet omfatter elementer 
av både nøyaktighet og selvstendighet – rasjonell og emosjonell. Den emosjonelle siden av 
troverdighet formidler en følelse av ærlighet. 
 
Pålitelighet – er du til å stole på? Oppfører/opptrer du konsekvent? Vi stoler lettere på 
mennesker vi kjenner enn fremmede. Pålitelighet er handlingsorientert, knyttet til ord og 
gjerninger. Er det sammenheng mellom løfter og handlinger? Pålitelighet er den gjentatte 
opplevelse av at forventninger blir innfridd. 
 
Intimitet Den vanligste feilen som blir begått når man skal forsøke å bygge tillit er fravær av 
intimitet. Folk stoler på mennesker de kan diskutere en vanskelig sak med (intimitet) og som 

 
      T = TR + P +I 
         S 
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de opplever viser interesse for andre (lav selvorientering). Intimitet er et spørsmål om 
emosjonell nærhet, ”å våge å by på seg selv”, samtidig som man bevarer den gjensidige 
respekt for grenser man er blitt enige om. Intimitet er den komponenten som inngår i tillit som 
det er lettest ”å tråkke feil” i forhold til, og gjør man det kan man risikere ”å blottstille seg i 
full offentlighet”. Intimitet er den av tillitskomponentene som handler mest om ”hvem vi er”. 
 
Selvopptatthet:  

”der findes ikke større kilde til mistillid end rådgivere, der tilsyneladende er mer 
interesserede i sig selv enn i at forsøge at være til assistance for klienten” (Maister et 
all Tillitsbasert rådgivning s. 94)  
 
”enhver form for selvoptagedhed betyder, at vi fokuser på noget andet end klienten, og 
dermed direkte svækker tilliden” (Maister et all Tillitsbasert rådgivning s. 95) 

                                   
                                  (Maister,David, Green,Charles, Galford,Robert Tillidsbasert rådgivning) 
 
For å vinne andres tillit forutsettes det at du klarer deg godt på alle dimensjonene, med mindre 
du er så ”overlegen” på et eller to av dem at det kan kompensere for svakheter på andre, men 
det betinger at du er eksepsjonelt god. 
 
2.5.3 Sammenhengen mellom tillit og emosjonell intelligens 
 
I boken ”The trusted advisor” oppsummeres følgende egenskaper som viktige for å bygge 
tillit: 
 

1. Oppmerksomhet overfor andre; handler om å iaktta, forstå og uttrykke den andres 
behov fremfor å være opptatt av egne mål. Å kunne lytte med empati er en avgjørende 
egenskap for om hvor tydelig vi kan fornemme hva den andre føler og hvor gode vi er 
til å se bort fra vår egen selvorientering og ønske om å fremheve oss selv. 

2. Selvtillit: Det motsatte av selvtillit er usikkerhet og er en alminnelig kilde til problem 
med å inngi tillit. Det er viktig at vi ikke er for rask med løsninger, den andre må være 
klar for å ta imot råd. Det krever selvtillit å vente og tro på at ved å konsentrere seg 
om å lytte og forstå vil finne frem til svaret på det fremlagte problemet. 
 

3. Selvfølelse; er ikke selvtillit men evnen til å ha oppmerksomheten på selve 
problemstillingen og ikke på hvem som får ære eller skyld for oppnådd/ikke oppnådd 
resultat. 
 

4. Nysgjerrighet; er å ha oppmerksomheten på hva vi ikke vet fremfor på hva vi vet. Det 
er det nysgjerrighet er å få svar på spørsmål som: Hvorfor er det slik? Hvordan henger 
det sammen? Gjennom åpne spørsmål avdekkes problemene gradvis og en oppnår ny 
innsikt og mulighet for å bidra med løsninger. 
 

5. Romslig profesjonalitet; innebærer å erkjenne og trekke med den andres 
profesjonalitet, begge parters unike talenter skal inngå i å finne den beste løsning. 
Dette står i motsetning til å styre og kontrollere relasjoner i stedet for å inngå på like 
fot, det oppstår et ”oss mot dem” relasjon fremfor ”oss” som er kjernen i romslig 
profesjonalitet. 
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                   (Maister, David, Green, Charles, Galford, Robert Tillidsbasert rådgivning) 
 
 
Teorien beskriver egenskaper og holdninger som betrodde rådgivere kjennetegnes ved. Den 
betrodde rådgiver er, det høyeste nivå, toppnivået, som rådgiver. Det er denne person en 
henvender seg til når det virkelig gjelder; en krise, en forandring. På dette nivå betraktes ikke 
problemene bare som organisatoriske, men også som problemer som har en personlig 
dimensjon. Av en rådgiver på dette nivå kreves det at en klarer å integrere faglig ekspertise 
med medmenneskelige ferdigheter. Det handler ikke bare om å vinne klienten men om å vinne 
klientens tillit på et dypere plan, til å få et samspill mellom rådgiver og klient slik at det blir 
en prosess der klientens behov, interesser og forutsetninger er i fokus.  
 
Vi mener å kjenne igjen hovedinnholdet i teorien om emosjonell intelligens i de egenskapene 
og holdningene som Maister et al fremhever som viktige. Begrep og teorier komplementerer  
hverandre i forhold til faktorer som er nødvendige for å bygge og opprettholde et 
tillitsforhold.   
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3.0. Drøfting 
 
Historien forteller om en leder med lang fartstid i sykehuset. Sykehuset er nedleggelsestruet. 
Hun har et sterkt engasjement i forhold til institusjonen og sine medarbeidere. Hun kjenner 
institusjonen ut og inn og forstår godt at nedleggelsen vil få store konsekvenser i 
lokalsamfunnet som hun selv er en del av. 
 
I dette kapittelet vil vi drøfte følgende problemstillinger: 
 

1. Hva kjennetegner et tillitsforhold mellom leder og medarbeider? 
2. Hvordan svekkes tilliten mellom leder og medarbeider? 
3. Hvordan styrkes tillit mellom leder og medarbeider? 

 
 
3.1 Hva kjennetegner tillitsforhold mellom leder og medarbeider? 
 
I historien blir kjent med en leder som har troverdighet blant sine ansatte og som også har 
evne til intimitet. Det viser hun ved at hun velger å sitte inne sammen med sine medarbeidere 
når beskjeden om vedtaket blir formidlet. Hun kunne valgt og tre tilbake akkurat da 
meldingen kom men hun våget å stå midt i denne vanskelige situasjonen og være fysisk 
tilstede og dermed oppleve på kroppen alle de spontane reaksjonene som kom etter at nyheten 
ble formidlet.  
 
Dette er ingen selvfølge og mange ledere hadde nok foretrukket å holde seg langt borte når en 
slik melding skulle formidles. Kan man ut fra dette si noe om hvilken tillit hun hadde hos sine 
ansatte? Ved å bruke tillitsformelen til Maister skal vi drøfte hva det er som kjennetegner 
denne lederen og forsøke å si noe om hva dette kan bety for hennes evne til å skape tillit hos 
sine medarbeidere 
 
Hennes overordnede som sitter i helseforetakets administrasjon på hovedkontoret 6 mil unna, 
er kjent med at vår leder har arbeidet iherdig for at dette sykehuset skulle oppfylle sine 
produksjonsmål. Vår leder sier i fortellingen ” samtidig som jeg skal være profesjonell utad er 
det et kaos inni meg”. For en overordnet leder er det helt nødvendig å oppleve sine ansatte 
som lojale i forhold til de beslutninger som fattes og vi vil anta at det for ledere på ”små 
steder” hvor sykehus betyr mer enn tjenesteproduksjon – er dette særlig utfordrende. Vår 
leder sier videre: ” jeg har alltid vært lojal oppover og har jo selvsagt blitt utsatt for 
krysspress fra både lokalsamfunn og medarbeidere”. 
 
Hva sier så teorien som vi finner igjen i denne lederens måte å møte en vanskelig og 
utfordrende situasjon på? 
 
Gary Yukl sier at en leder må opptre som et modelleksempel og at det de sier og gjør blir 
tolket av omgivelsene ( kapittel 1.0 ). Lederen må være seg dette bevisst, for gjennom den 
stillingsmakt en leder har, vil han/hun i større grad enn andre påvirke omgivelsene. Var det 
ikke nettopp det vår hovedperson gjorde. Hun valgte å stå i den vanskelige situasjonen selv, 
gjøre seg tilgjengelig for alle sine medarbeidere i en meget krevende og følelsesmessig 
utfordring. Vi hørte at hun opplevde et indre kaos men valgte på tross av dette og ikke å flykte 
men bli værende som leder og som medmenneske. 
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Reinhard K. Sprenger sier at tillit er det sterkeste grunnlag blant annet for ansattes motivasjon 
og trygghet ( kapittel 2.3.2 ). Det er en sentral faktor for å få ting til å fungere og et 
uunnværlig element i omstillingsprosesser. 
 
Å la seg selv bli ledet innebærer tillit. ”Vår leder” må ha tillit til sin leder og hennes ansatte 
må ha tillit til henne. Forholdet mellom leder og medarbeider må være basert på tillit og de 
må oppleve at lederens handlinger er gjort i beste mening og de må oppleve at hun ikke har en 
”skjult agenda”. Vi vurderer at vår leder er troverdig i forhold til å inneha tillit fra egen 
avdeling. 
 
    
3.2 Hvordan svekkes tillit mellom leder og medarbeider 
 
I historien kommer det ikke frem at det skjer tillitsbrudd mellom leder og medarbeider. Dette 
kunne imidlertid lett ha skjedd. Rammene i situasjonen var av en slik karakter at lederen lett 
kunne ha mistet tillit ved små feilgrep. Etter at beslutningen om nedleggelse var fattet 
(kapittel 1.3) var oppmerksomheten rundt lederens oppførsel stor. Det som lett kunne ha 
skjedd var at hun ble mer opptatt av sin egen situasjon, egen videre karriere enn av sine 
medarbeideres ve og vel samt hadde fokuset på å gjennomføre en skikkelig 
omstillingsprosess. På en annen side kunne hun lett ha gjort eller sagt ting som hadde redusert 
både pålitelighet og troverdighet. Hva var det vår leder gjorde som hindret at nettopp dette 
skjedde, eller for å snu det ”på hodet”, - hva gjorde IKKE vår leder? 
 
Vi kunne tenkt oss en helt annen historie der lederen som i utgangspunktet hadde en høy grad 
av tillit mistet denne umiddelbart etter at beskjeden om nedleggelse var fattet. Historien hadde 
da vært omtrent slik:  
 
Beskjeden om nedleggelsen av avdelingen ble formidlet til de ansatte gjennom intranettet. Det 
var sjokk hos alle og da de hadde fått summet seg litt ble de rasende og veldig skuffet over 
vedtaket og at deres nærmeste leder ikke var til stede sammen med dem. Hun hadde prioritert 
å være til stede sentralt, der selve beslutningen ble fattet. Det var hennes leder som hadde 
oppmuntret henne til dette. Hun måtte tenke mest på seg selv nå og hvilke muligheter hun ville 
få som videre leder i helseforetaket. Det hun ikke ville var å gå tilbake til en vanlig klinisk 
stilling. Nei da ble valget enkelt så fikk det koste hva det ville.  
 
Det er ikke vanskelig å forstå at en slik hendelse kan gjøre en forskjell på tillitsforholdet fra  
ansatte til lederen. Så kan vi spørre: Er tillit så skjørt at det kan endres fra situasjon til 
situasjon? Er det da slik at tillitsforholdet som er bygd opp over mange år bokstavelig talt kan 
velte som konsekvens av et feiltrinn, feilvurdering der egne behov går foran medrabeiderne. 
Om det virkelig er slik, bør ledere tenke grundig gjennom hvordan vi mestrer 
driftsomstillinger samtiididg som vi skal ivareta våre medarbeidere på en skikkelig måte. Her 
kreves klokskap og ferdigheter av alle egenskaper som er skissert av både Maister og 
Goldman. Det er videre viktig at våre medarbeidere opplever denne adferden.  
 
Under er gjort et forsøk på å vise gjennom formelen hvordan økt selvopptatthet, kombinert 
med mindre grad av intimitet og pålitelighet kunne redusert tilliten til vår hovedperson. 
  
T = 2TR + 1 P + 0 I 
 4 S 
Tillitskår på 1 
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Vi kommer igjen tilbake til teoriene til Goldman og Maister, Green & Galford. Dersom  
”vår leder” skåret høyt på selvopptatthet (jfr. Tillitsformelen), altså ble opplevd å være mer 
opptatt av seg selv og egen karriere enn sykehusets og ansattes interesser,  
”jeg har virkelig jobbet for at alle skulle tilfredsstilles og det har kostet mye i perioder.Nå er 
stillingen borte og jeg vet ikke hva som vil skje videre” 
Da ville hennes tillit i egen organisasjon ha blitt kraftig svekket, men hun har altså satt egne 
behov bak andres. 
 
Videre om vi ser på situasjonen i lys av emosjonell intelligens: Vår leder har hatt kapasitet til 
å tåle andres følelser, men ville ha risikert å tape tillit dersom hun hadde hatt liten selvinnsikt, 
lav selvbeherskelse, liten motivasjon for jobben, lav grad av empati og dårlige sosiale 
ferdigheter. 
 
Omskriving av tekst fra teorien – det finnes ikke større kilde til mistillit enn ledere som 
tilsynelatende er mer interessert i seg selv enn i andre. 
 
Nedlegging av sengeposten opplevdes dramatisk for mange, både ansatte og innbyggere i 
lokalsamfunnet. Det hadde vært ”utøvd kamp” for å bevare sengeposten og svært mange 
mennesker både i og utenfor sykehuset hadde deltatt. Tillit til en leder med ansvar for 
planlegging og gjennomføring av en slik endring kan bli satt på prøve og svekkes. Lederen i 
vår fortelling beholder tillit men dette er ingen selvfølge.  
 
 
3.3 Hvordan styrkes tilliten? 
 
Vi vil i det videre drøfte hvordan tillit som fenomen kan gjenopprettes og styrkes. Vi erfarer 
ofte at det er svært kort vei fra tillit til tillitsbrudd. Tillit kan raseres ved en enkelthendelse og 
i løpet av svært kort tid sprer ryktet om tillitsbrudd seg til en hel organisasjon. Tillitsbrudd er 
ofte hovedoppslag i media og mange toppledere har måttet gå nettopp på grunn av manglende 
tillit. Dette kan være personer som har hatt store ansvarsområder over mange år og er vel 
anerkjente også som toppledere i helsevesenet. Et betimelig spørsmål er da om det overhodet 
er mulig å rette opp igjen og styrke tilliten i egen organisasjon. 
 
De kjennetegnene eller karaktertrekkene som må være til stede for å ha tillit må oppleves av 
medarbeideren. Det er lett å forstå at det å reparere og gjenopprette tillit mellom en leder og 
medarbeider er meget krevende. For overhodet å ha mulighet til det må lederen ha evne til 
egenrefleksjon, gå i seg selv og analysere situasjonen, egne motiv og mål. Videre vil det være 
nødvendig å ha en kultur med åpenhet og evne til å tåle feiltrinn, en kultur med raushet og 
mot til å gå videre sammen. Det er videre viktig at egne motiv og stolthet ikke hindrer at 
lederen beklager hendelser der faktisk feil er begått. Dette gjelder ikke minst i relasjonelle 
forhold mellom leder og medarbeider.   
                                  (Maister,David, Green,Charles, Galford,Robert Tillidsbasert rådgivning) 
 
 
 
Svært mange toppledere i helsevesenet har gått i løpet av de siste årene. Vi vet at flere har 
fratrådt på grunn av manglende tillit fra sine overordnede men også fra sine medarbeidere. 
Hva gjør dette med oss ledere som har valgt å stå i krevende oppgaver der vi  tilstreber gode 
resultater? Det er bekymringsfullt at mange helseledere forsvinner grunnet mistillit.  
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Hovedpersonen i vår historie innehar kjennetegn for tillit (kapittel 2.5.2)  Hun forstår, er 
ydmyk og har mot ( kapittel 1.3 ). Ut fra dette forstår vi at hun virket pålitelig og troverdig ( 
2.5.2). Hun har fulgt en prosess over mange år, hun har stått på også når det har vært 
vanskelig. Hun er til stede både i rommet og som medmenneske. Vi ser også en leder som 
ikke setter sine egne behov foran ansattes. Denne tenkningen og grunnleggende holdning 
følger personen og ikke situasjonen. De ansatte har sannsynligvis ikke tillit til de som har 
fattet beslutningen, mens vår leder må forholde seg lojalt til vedtaket. På bakgrunn av den 
personen hun er og de verdiene hun bærer med seg opprettholder hun tilliten på tross av 
situasjonen. Teorien fra The trusted advisor sier at enhver form for selvopptatthet, å være 
opptatt av noe annet og ikke ha fokus, svekker tilliten ( kapittel 2.5.2).  
 
Erfaring fra egen virksomhet, der ansatte mistet all tillit til ledere på flere nivå og som 
resulterte i at ledere fratrådte, forteller mye om hva tillit betyr i et ledelsesperspektiv. Etter 
flere forsøk på å gjenopprette tillit mellom ledelse og ansatte ble det nødvendig å starte med 
blanke ark. Ny leder tiltrådte og uttaler følgende på spørsmål om hvordan  gjenopprette tilliten 
mellom ansatte og ledelsen.  
 
”Jeg er opptatt av at alle skal få mulighet til å bli kjent med den jeg er. Jeg vil være åpen på 
hva jeg ikke kan noe om, altså fag, men også si noe om hva jeg faktisk mener jeg kan noe om, 
altså ledelse. Jeg har ingen prestisje i dette for egen del og har virkelig vært bevisst på at jeg 
ville sette meg selv på utsiden inntil det ble bekreftet at jeg skulle overta stillingen. Jeg har 
også sagt at det ikke nytter å lure meg og at jeg forstår det med en gang om noen skulle prøve 
det. Videre må jeg nå bruke tid for å bli kjent med miljøet og personene. Det er også viktig at 
vi lykkes sammen og at det er et felles ønske om å bli gode, altså omdømmebygging. 
Virksomheten har jo fått et dårlig rykte og veldig mye er gjort for at den enkelte skulle bli 
tilfredse. Jeg ser jo at de er blitt særbehandlet og dette må de ansette forstå. Så er jeg opptatt 
av å forsøke å vise at ting henger sammen og at alle må bidra med det de kan for at vi skal 
lykkes sammen. Jeg vil involvere og tilstrebe en dugnadsånd, få frem det beste i alle. Skape 
positiv energi, engasjement og utvikling. Jeg vil vise at jeg har forventninger også til dem og 
at de skal ha forventninger også til meg. Dette blir aldri bra om ikke alle får mulighet til å 
bidra til at det skal bli bra og  jeg som leder skal sørge for og legge til rette for akkurat det”  

 
Vi ser her at lederen repeterer det teoretiske perspektivet belyst i kapittel to, uten å kjenne 
dette innholdet og da være seg det bevisst. Disse erfaringene forteller at det er nødvendig å ha 
kunnskap om hvilke faktorer som påvirker tillitsforhold mellom ledere og medarbeidere. 
Videre bør ledere ha tilgang til en arena der en kan reflektere over egen lederadferd. 
 
Det å ha tro på at det nytter men også være ydmyk og si at man trenger hjelp og støtte til å 
komme videre utgjør vel egentlig forskjellen. Vi vil ta utgangspunkt i tillitsformelen og 
begrepet emosjonell intelligens ( kapittel 2.4 )  
 
Daniel Goldman nevner fem hovedpunkt som kjennetegner EQ og vurderer om disse har 
betydning for å oppnå tillit i en organisasjon. Egenskapene er selvinnsikt, selvbeherskelse, 
motivasjon, empati og sosiale ferdigheter. Finner vi igjen disse egenskapene hos vår leder? Vi 
vil hevde JA! 
 
I historien uttrykker hovedpersonen:  

 ”jeg forsto reaksjonen fra mine tilsatte, men som leder måtte jeg fronte saken på en 
skikkelig måte og samtidig formidle mitt ansvar for å lede også denne prosessen 
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samtidig som jeg var opptatt av at hver ansatt skulle ivaretas på en ryddig måte.” ”for 
meg var det aldri noe alternativ å gi fra meg mine lederoppgaver i denne fasen.” 
”Nå vil mitt hovedfokus være å arbeide med å etablere et godt samspill og bidra til å 
skape arbeidsglede.” 

 
De samme tingene finner vi igjen i tillitsformelen. Vår leder skårer positivt på troverdighet, 
pålitelighet og intimitet og lavt på graden av selvopptatthet!  
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4.0 Personlig læring 
 
I kapittel 4 vil presenteres forfatternes egne betraktninger omkring læring gjennom å arbeide 
med dette tema i oppgaven. Vi er fire forfattere som har valgt å formidle dette.  
 
Hva lærte Marianne 
For meg personlig, og som utøver av ledelse, har det å arbeide med denne oppgaven vært 
nyttig og utviklende. 
På arbeidsplassen min har jeg ledet både små og store prosesser. 
Jeg har ledet utredningsarbeid, forsøkt å oppnå forståelse for nødvendige endringer i drift, 
ledet endringer og omstillingsarbeid og jeg har undret meg over prosessene har vært så ulike. 
Hvorfor har det noen ganger gått helt fint, mens andre ganger har prosessen gått alt annet enn 
fint, ja kanskje har den ikke funnet sin løsning ennå! 
Gjennom å ha fått anledning til å fordype meg i deler av teorien omkring tillit og evt mangel 
på sådan, tror jeg at jeg har funnet deler av forklaringen/ forståelsen for hvorfor ting går galt. 
 
Jeg står tryggere i min overbevisning om at lederens emosjonelle intelligens (EQ) er svært 
betydningsfull i fht å kunne oppnå ledelsesmålene, som for meg er: 
-å ta vare på det gode og bringe fram det nye! 
Som leder må jeg ha integritet, selvinnsikt, selvbeherskelse, motivasjon, empati og sosiale 
ferdigheter 
Jeg har gjennom å arbeide med oppgaven og delta i dette programmet blitt tryggere i min 
ledelsesutøving, da jeg har funnet igjen i teorien det jeg har hatt i min overbevisning. 
Det som ikke er blitt belyst i teorigrunnlaget for denne oppgaven, men som for meg personlig 
har vært svært viktig, -og som nok vil vise igjen på min arbeidsplass, er modellen til  
Prof. Ove Jakobsen ved Høyskolen i Bodø, som han presenterte i forelesingen: 
Verdier, 5/9-08 på NTP. 
 
 
  INFORMASJON 
  MANGELFULL TILSTREKKELIG 

 
UBEGRUNNET 

TILFELDIG 
 

RASJONELL 
UTEN ETISK 
REFLEKSJON 

 
 
VERDIGRUNNLAG 
  

VELBEGRUNNET 
IDEALISTISK, 
MEN LIVSFJERN 
 

RASJONELL OG 
MED ETISK 
REFLEKSJON 

 
 
 -  altså verdigrunnlaget for ledelse! 
 
Han uttaler at gjennom økonomiens økende innflytelse står en i dag i fare for å tape kulturelle 
verdier. Som leder må en ha fokus på å bevare kulturelt betingede etiske verdier(moralsk 
kapital) som for eksempel tillit og ansvar. 
Moral-( morales, lat) 
Sedvane/ regler for god adferd. 
Etikk-(ethos, gresk) 
Læren om prinsipper for moralske handlinger og moralske verdier. 
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Jeg vil basere mitt lederskap på normativ etikk, med fokus på verdier som respekt, 
forpliktelse, rettferdighet, ansvar, tillit, verdighet og toleranse. 
 
Jeg mener og at jeg gjennom denne oppgaven og dette kurset har fått en økt selvinnsikt. 
Ingen leder med selvinnsikten i behold kan unngå å merke når tillit visner og forvitrer. En 
leder må være en del av fellesskapet i gode og dårlige tider, rose og anerkjenne og støtte og 
oppmuntre. Å bare inkludere seg selv når det går godt, og fristille seg selv fra fellesskapet når 
det går dårlig, er en grunnleggende dårlig lederegenskap, det fører til isolasjon og mistillit mot 
lederen. 
 
Min arbeidsplass vil merke på meg at jeg har fokus på lojalitet. Jeg sier ifra i de fora hvor ting 
hører hjemme, og jeg vil tilstrebe troverdighet. 
Jeg er bevisstgjort i fht hvem det er viktig å ha med seg, -og hvem det er viktig å ikke ha imot 
seg! 
 
FORTID, NÅTID OG FREMTID! 
”Nuet blir til i møte mellom handlinger fra fortiden og visjoner om framtiden.” 
                                                                                        (Fritt etter prof. Ove Jakobsen, 5/9-08) 
 
 
HVA LÆRTE VIGDIS 
 
Gjennom arbeidet med oppgaven har jeg lært flere ting. Som leder gjennom flere år har jeg 
hatt ansvar for endringsprosesser der det har vært ulik grad av motstand og også om hvor godt 
vi har truffet i forhold til oppsatte mål. Det har derfor vært svært nyttig å fordype seg i teori 
om tillit som kan gi noen svar på hvorfor prosesser har ulike veier til mål. 
 
I denne oppgaven har vi tatt for oss historie fra en endringsprosess der en leder har hatt og 
bevart tillit gjennom en betydelig omstilling. Den narrative metoden som vi har brukt i 
oppgaven, med å bryte ned hendelsen til fenomener og der vi som ledere får mulighet til å 
reflektere over egen lederpraksis er god og kan brukes i andre situasjoner jeg står i som leder. 
Ved å se på hendelser som fenomener unngår vi å bli for personlig og kan utvikle en mer 
analytisk tilnærming og forståelse for situasjoner. 
   
Jeg oppfatter at det avgjørende for utøvelse av godt lederskap å være bevisst på viktigheten av 
å inneha tillit i en organisasjon. Som leder må jeg ha kunnskap om hvilke elementer som 
inngår i en tillitskapende prosess. Dette er elementer som åpenhet, informasjon, involvering 
og å svare på ”hvorfor vi må endre”. Som leder må jeg også opptre tydelig, stille krav og ha 
gjennomføringskraft når vedtak er fattet. Jeg må evne og forstå medarbeidernes situasjon og 
de følelsene som kommer til uttrykk i en endringsprosess. Tillit bygges opp og beholdes ved 
at jeg med mine handlinger og holdninger viser at jeg står for noe og velger det.  
 
Gjennom arbeidet med oppgaven er jeg blitt oppmerksom på mine egenskaper og holdninger 
som kan være tillitskapende og på mine egenskaper og holdninger som ikke er det. Arbeidet 
har og gitt meg tro på at jeg kan arbeide med å endre adferd som er negativ for å inneha tillit 
og forsterke den som er tillitskapende. Tillit er en prosess, en prosess som kan vinnes 
gjennom handlinger men som og kan tapes gjennom det samme. Man innehar ikke tillit ”for 
evig”.  
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Jeg mener, etter å ha arbeidet med denne oppgaven, at det ikke er nok oppmerksomhet på 
hvor avgjørende det er at ledere opparbeider og innehar tillit gjennom hele sitt virke. Det kan 
ofte virke slik at tillit er en mangelvare i vår tid ut fra folks behov, som pasienter og kunder 
oftere vil ha en ”second” opinion, en annen fastlege eller velger et annet sykehus for 
utredning/behandling fordi vi ønsker noe annet og bedre eller for at vi ikke har tillit til det 
første?  Vi har tillit til personer, det er medarbeidere i organisasjoner og deres holdninger og 
handlinger som avgjør om vi har tillit til eks et sykehus, en forretning osv. Som leder må jeg 
vite at den enkelte medarbeider er ”mitt ansikt utad” i møte med mennesker og at jeg derfor 
har et ansvar i å legge til rette for at dette blir best mulig.   
 
Kva lærte Signe 
 
I arbeidet med denne oppgåve, gjennom lesing  og diskusjonar i gruppa har eg reflektert over 
fenomenet tillit og om tillit er nødvendig  for  leiing og samarbeid på ein arbeidsplass.  
Eg har vore leiar i spesialisthelsetenesta og i  frivillige organisasjonar i mange år. Eg har ikkje 
reflektert så mykje tidlegare på  kva og kor stor rolle tillit mellom mennesker betyr, men når 
eg  kjenner etter så  er det  å ha tillit veldig viktig.   
 
For meg er tillit  noko eg får, det kan  verken kjøpast eller overførast frå andre. Ein må gjere 
seg fortjent til tillit og såleis kan det ta tid. Tillit byggjer ein gradvis opp gjennom direkte eller 
inderekte kunnskap om eit menneske og kva ein sjølv opplever i relasjonar og kva andre har 
erfart.  Slik opparbeida tillit varer nødvendigvis ikkje” livet ut ”, det må vedlikehaldast  og 
visast igjen i praksis. Personleg  får eg tillit fordi eg er den eg er: eg er sjukepleiar(og blant 
dei yrkesgrupper som folk flest har tillit til) har vore dagleg leiar på sjukehuset, vaksenleiar i 
4H og turleiar i turlaget. 
Alt heng saman med alt. Dersom eg mister tilliten nokon har til meg, enten det er privat eller 
som leiar, kan det føre til at andre mister den tillit dei har til meg. Eg meiner ein leiar kan 
opparbeide seg ein generell tillit i måten å vere på som kjem fram  i holdningar og atferd. Det 
heng saman med den tillit ein har som person.  
 
Som leiar kan eg ikkje berre be om tillit verken ovanfrå frå eller frå mine underordna, men eg 
må gjere meg fortjent til tillit gjennom  ord og handling. Det kan gjerast gjennom lojalitet til 
overordna, kunne ta beslutningar, kunne delegere, sjå den enkelte tilsette, gje ris og ros, i 
medarbeidersamtalar og i handtering av konflikter.  
 
Eg har erfart at dersom nokon på ein arbeidsplass har tillit til leiaren så er det like ”smittsomt” 
som vist nokon ikkje har tillit til ein. For å opparbeide tillit treng ein ikkje alltid vere einige 
med alle, men adferda må vere konsistens. 
 
Som leiar må eg ha  ei grunnleggande tru på dei tilsette og at eg kan  påvirke, begeistre og 
motivere dei slik at dei får ei adferd som er foreineleg med avdelinga og sjukehuset sine mål. 
Når medarbeidarar vert vist tillit vil dei også ta ansvar. 
 
Eg veit no, og må vere bevist på, å utøve leiing på ein slik måte at både overordna og 
underordna og andre eg skal samarbeide med  på sjukehuset får tillit til meg.  Å ha tillit  er  
grunnleggande  for å kunne  vere  ein god og effektiv leiar. 
Nokon har sagt det før meg, eg veit ikkje kven: Tillit kan minne om energi. Den skapar 
betingelsar for og mobiliserer til handling og samhandling. 
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Hva lærte Inger 
 
Gjennom dette arbeidet har jeg fått en ytterligere bekreftelse på at tillit må være et 
grunnleggende element dersom en leder skal ha mulighet til å oppnå gode resultater. Moderne 
ledelsesfilosofi peker i økende grad mot nettopp den verdien det har å få med seg sine 
medarbeidere og hvor de ansatte sees på som en verdifull ressurs som må bidra i store og små 
endringsprosesser. Dersom ansatte har en grunnleggende mistillit til sin leder vil det bli en 
umulig oppgave å skape et godt samspill og dermed få frem den energien og kraften som må 
til for en positiv ladet endringsprosess.  
 
Her har lederen et hovedansvar og en mulighet til å opptre på en slik måte at tillit 
opprettholdes og til og med styrkes i prosessen. Å kunne gå til litteraturen for å hente 
kunnskaper på dette feltet har vært fruktbart. Det at denne oppgaven tok utgangspunkt i egne 
historier over tema har bidratt til økt læring da jeg ser at denne kunnskapen kan taes tilbake og 
anvendes i mitt daglige arbeid. Det er spennende, men samtidig et stort ansvar å opptre på en 
slik måte at ervervet tillit ikke svekkes i opphetede debatter. Videre at jeg som leder har mot 
og innsikt til å gå inn i situasjonen og samtidig forstå at jeg ikke kan ha min egen agenda og 
ønsker i forhold til resultatet. Det å ha tilstrekkelig klokskap til en balansert nærhet og 
distanse, det å faktisk ikke love noe man ikke kan etterleve og samtidig handle slik man selv 
har skissert, virker i utgangspunktet enkelt og noe alle bør tilstrebe og etterleve.  
 
Jeg tror det er nettopp denne balansekunsten som gjør det så spennende å være leder, det å stå 
sammen med medarbeidere og arbeide med seg selv som det viktigste verktøyet for å skape 
noe, samtidig som det er helt avgjørende å få med seg sine medarbeidere.  
 
Oppsummert så har arbeidet med denne oppgaven lært meg at vi alltid må tilstrebe ærlighet 
og åpenhet og at egne ønsker for egen vinning ikke er forenlig med å være en god leder. Dette 
er i og for seg enkle prinsipper som er grunnlegende for en moral jeg alltid har tilstrebet.   
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5.0 Oppsummering og videre anbefalinger 
 
 
I arbeidet med denne oppgaven har vi fått en dypere forståelse for begrepet tillit og hva dette 
innebærer oss som ledere i helsevesenet. Vi har til sammen mange års livs - og ledererfaring 
der vi både på godt og vondt har sett hva tillit betyr. Vi har utvekslet erfaringene og diskutert 
hvor viktig det er med tillit og hva som skjer om en opplever å miste tillit eller ikke har tillit.  
Det har vært nyttig å finne fram til teorier om tillit og hvordan dette omsettes til praksis i ulike 
situasjonar og organisasjoner. Det finnes  mye litteratur om ledelse i organisasjoner der 
tillitsbegrepet er drøftet og sett i sammenheng med det å utøve ledelse. 
 
Hva emosjonell intelligens  betyr i lederrollen har vi også fått kunnskap om og diskutert. 
Sykehus er en kunnskapsbedrift der medarbeiderne har høy faglig kompetanse og der vi som 
ledere utfordres  på på mange felt.  Dagens helsevesen blir hver dag vurdert av pasienter, 
pårørende og ikke minst av media. Ofte leser vi oppslag i media om saker der pårørende  og 
aksjonskomiteer utrykker at de ikke har tillit til helsevesenet. Som ledere har vi ansvar for  
drifte helsevesenet slik at befokningen opprettholder tilliten til våre tjenester .  
 
Som ledere må vi være lojale i forhold til vedtak som er fattet, stå sammen utad og ta våre 
diskusjoner internt og ikke i media. Dette er viktig for omdømmet til  helsevesenet som må 
komme innenfra.  
 
En videre anbefaling til ledere i det norske helsevesen er at det må settes økt fokus på 
debatten omkring hva tillit betyr i en organisasjon som sykehuset. Vi som ledere ledere må gå 
foran som gode eksempler. Vi ser at pasienter som påføres skader ofte ikkje får en  
unnskyldning fra sykehuset. Dette bidrar ikkje til å styrker tilliten til ledere i helsevesenet, noe 
som er bekymringsfullt.  
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