
Tillit versus styring – om 

(behovet for) tillitsreformer

Foredrag lederkonferanse Norsk 

sykepleierforbund Hedmark og 

Oppland 15.05.18
Bent Sofus Tranøy , professor, Høgskolen i Innlandet



Disposisjon

• Det mest grunnleggende premisset – syn på 

menneskenaturen.

• Kort om tillitt 

• Det rådende paradigmet: Hva er NPM?

• Hva er galt med NPM?

• Et mini-case om bruk av pleieressurser

• Hvorfor skal vi vise folk tillit?



Hva tror vi om menneskenaturen?

Økonomifagets premisser

• Individualister

• Kalkulerende 

• Egoister 

• Ytre motiverte

• => kynisk syn på profe-

sjoner: skyver faget foran 

seg for egen vinning

• => NPM blir oppskriften 

Psykologi og sosiologi

• Flokkdyr

• Normstyrte

• Betingede samarbeidere

• Indre motivasjon er sterkere

• => positivt syn på 

profesjoner: fag et redskap 

for vårt felles beste

• Tillitsreform blir nødvendig 



Tillit 

• Tillit er et komplekst fenomen og består av en holdningsdel og 

en handlingsdel:

• Tillit som holdning defineres oftest i retning av en positiv 

forventning eller håp om at det handles i din/felleskapets 

interesse

• Tillit kan være av mer Kognitiv karakter eller den kan være 

mer følelsesbasert

• Handlingsvarianten av tillit vil si at du unnlater å ta 

forhåndsregler i en situasjon preget av risiko.

• Tillit innebærer med andre ord å akseptere at noe kan gå galt
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Tillitsfullt samarbeid 

• Har må i følge Gambetta oppfylle to 

betingelser:

– A har tillit til B og B har tillit til A

– A har en oppfatning av at B har tillit til seg og 

B har en oppfatning av at A har tillit til seg

– Nær kobling til indre motivasjon



Tillit og andre ting vi ønsker oss

• Likhet og tillit er høyt korrelert
– Samt en rekke andre positive forhold som levealder, 

kriminalitet, lykke og mye annet

– Likhet kan også bety etnisk og kulturell likhet, den der er 
ikke like grei å omfavne

• Målinger i Norge
– Undersøkelser av typen tror du folk flest er til å stole på

– Lommebokeksperimentet

• Tillit er økonomisk effektivt (reduserer 
transaksjonskostnader)

• Effektivt på samfunnsnivå: Unngå ”social traps” 



NPM- kritikk av offentlig sektor

Basert på teoriretninger med fokus på egennytte:

• Individet ses på som maksimerer av egennytte

• Politikere - opptatt av gjenvalg - valgløfter

• Administrasjonen - opptatt av økt prestisje, makt og 

egen vekst - medfører økning i off. budsjetter 

• Sendrektighet i saksbehandling

• Dårlig serviceinnstilling hos off.ansatte

• Ansvarsfraskrivelse

• Kontrollerende og tungrodd



NPM – Doktriner

• Profesjonell ledelse utøves gjennom aktive og synlige 

kontrollaktiviteter – og klar rolledeling

• Eksplisitt standardisering av systemer for måling av ytelser

• Større fokus på resultatkontroll

– Ofte operasjonalisert som aktivitetsmål

• Oppsplitting i enheter som er styrbare og ren-odlede 

• Større vekt på fleksible ansettelses og belønningssystemer 

samt PR teknikker

• Konkurranse, Privatisering, Kostnadskutt



Et meget omdiskutert konsept

• Først forbundet med Thatcher i UK

• Motstanderne mener det er lett å identifisere og bruker 

betegnelsen temmelig fritt og (flere av oss) gjerne 

retorisk og politisk

• Tilhengere bestrider at det gir mening som 

samlebetegnelse - det er bare: «alt de ikke liker»

• Høyre-sosialdemokrater blir gjerne beklemt av det:



Hør bare på Jens

• – Jeg vet ikke helt hva New 

Public Management er, men 

hvis dere er mot det, så er 

jeg kanskje det også. 

– Jens Stoltenberg til LOs tillitsvalgte 

fra talerstolen på Gol i 2008



Derfor viktig å utvikle saklige kriterier:

• Ser vi klare tegn til dette, så ser vi NPM

– Menneskesyn: 

• Vi er ytre styrt og egoistiske

– Kunnskapssyn: 

• Alt som er vesentlig mht innsats og output kan måles og telles 
og dermed belønnes

– Syn på institusjoner:

• Uten kontekst I

– liten forskjell på privat og offentlig sektor

• Uten kontekst II  

– Koordineringsproblemer/gevinster er i skyggen

– Forståelse av ledelse: 

• Verken faglig basert eller institusjonsspesifikt begrep om 
ledelse



Hva er galt med NPM

• Et dobbelt menneskesyn

– Tenderer til å bli misantropisk om ansatte, samtidig som det 
dyrker ledere (store teoretiske spenninger her)

• Kan bli autoritært - Liberalisme utad og ”stalinisme” 
innad

– Motstand må nedkjempes, Raske endringer frister til 

autoritær ledelse innad

– Måling og veiing med utilstrekkelige indikatorer leder til 

indikatorrevisjon og en mistenksomhets og kontrollkultur

– Næringslivsidealer om lojalitet – grunnleggende 

misforståelse, spenning mellom demokratiske krav om 

innsyn og ”forretningshemmeligheter” og «omdømme»



Måleproblemer og målforskyvning i 
pseudomarkeder 

• Målestokk framfor mål: Underliggende verdier 
realiseres ikke

• Måloppnåelse utenfor de ansvarliges kontroll

• Perversjoner ved stykkpris

– Kamp om unngå ulønnsomme pasienter

– Tilsvarende: Skimming av lønnsome

– Overbehandling

– Manipulasjon, feilkategorisering og tallfusk 

• Inntrykksstyring og reklame

• Smøring, habilitetsproblemer og lobbying



Mini-case om pleieressurser

• Jeg ble bedt om evaluere Riksrevisjonen sin 

forvaltningsrevisjon

• Leste gjennom 6 forskjellige rapporter

• Den om bruk av pleieressurser gjorde dypt inntrykk

• Også reaksjonen fra den ansvarlige RR-lederen (på min 

kritikk) var tankevekkende





Nærmere om pleieproduktivitet

En imponerende analyse på egne premisser

• Men jeg er skeptisk til disse premissene
– Produksjonsspråk – hva skjer da med omsorgsbegrepet?

– DRG som mål på utført arbeid
• Kan bare brukes aggregert, ikke egnet for sammenligninger på tvers av 

poster

• Jeg oppfatter rapporten som dobbeltkommuniserende på dette punktet

– Slack og ressursanvendelse 
• måle sykefravær, turnover og trivsel samtidig)

• Gjennomsnitt som normativt ideal på en ØH-post?

• Alternative tilnærminger til å oppfylle mandatet om god 
ressursbruk?
– Tid som går med til å registrere og dokumentere

– Ressurser som går med til administrasjon vs kjerneoppgaver 



Hvorfor skal vi stole på folk?

• Kognitiv psykologi/atferdsøkonomi
– Eksperimenter viser: 

• relativt rause mennesker, at gjensidighet er grunnleggende 

• Og at vi er villige til å gi fra oss gevinster for å straffe de som bryter 
normer

– Skiller ut tre hovedtyper av mennesker. 
• To små grupper av ekstremtyper, samt et stort flertall av betingede 

samarbeidere

• Dvs gratispassasjer, villige straffere og alle oss andre

• (Sofistikert) Spillteori – bruker disse spillertypene til å vise at 
samarbeid lønner seg over tid for gruppen
– For individet er bildet mindre entydig, men god kommunikasjon 

øker belønningen knyttet til samarbeid – det gjør at man kan opptre 
gjensidig på en treffsikker måte



Eksperimenter viser (det vi alltid har visst og 

før økonomene lærte oss å tenke annerledes):

• Diktatorspillet:

• To spillere, én sum, spiller én bestemmer en deling.

• Økonomisk teori forutsier at #1 ikke gir bort noe, det gjør 

hun/han

• Trustspillet: 

• To spillere, én sum, det spiller #1 gir bort blir ganget med 3, 

hvor mye gir spiller #1 bort og hvor mye gir spiller #2 

tilbake? 

• Økonomisk teori forutsier ingenting (baklengs induksjon), 

men i praksis gir begge spillere noe



Vi bryr oss ganske enkelt om andre

• Ultimatumspillet:

• To spillere, én sum, spiller # 1 foreslår en 

deling, spiler # 2 aksepterer eller avslår

• Økonomisk teori forutsier at spiller # 2 vil 

akseptere alle bud som er  >0, i praksis ligger 

foreslått og akseptert beløp på mellom 30 og 40 

%, bud <30% blir typisk avslått



Hva kan vi lære av dette?

• At handling er normstyrt (særlig diktatorspillet får fram 

dette)

• At folk har en intuitiv forståelse av rettferdighet 

• At folk er villige til å vise hverandre tillit (trustspillet)

• At det finnes (mange?) folk som er villige til å straffe 

normbrytere også når de selv må bære kostnader forbundet 

med dette

• At resiprositet er et viktig handlingsprinsipp (det 

viktigste?)



Evolusjonær psykologi

– Mennesket er avhengig av samarbeid for å – skaffe mat, 

passe barn, beskytte gruppen –

– Klarte man ikke å samarbeide om dette overlevde man 

ikke. Hvem fikk da reprodusert sine gener i 

steinalderen?

– De som lærte seg å løse felles problemer og som lærte 

seg hvem de kunne stole på og hvem som ikke var 

verdig deres tillit.

– Normer blir limet som sørger for samarbeid

– The Social Brain Hypothesis

• Vi har utviklet store hjerner for å kunne samarbeide (for bedre 

å håndtere risiko).  



Statsvitenskap/good governance 

litteraturen
– Ostrom sine funn i studier av samarbeid over tid

– Bo Rothstein sitt begrep om «social traps»

• En conditional cooperator betaler sin skatt med noe nær glede, så 

fremt de fleste andre gjør det.

• Det er både en positiv og en negativ begrunnelse for dette.

• Den positive er knyttet til indre belønning

• Den negative er knyttet til

a) Irritasjon over andre – man føler seg dum og lurt

b) Når staten har mindre midler trenger man pengene til å betale for private 

tjenester evt bestikke korrupte tjenestemenn/kvinner (som ikke har fått 

ordentlig betalt av den underfinansierte staten 



Tentativ konklusjon

– Det kan oppstå gode og onde spiraler

– Tillit og indre motivasjon er essensen i effektiv 

samarbeid og dermed styring

– Men avhengig av en viss kontroll for å funke

– Må være effektiv, men ikke for sterk:

• Det er en delikat balansegang for…

• Hvis vi flytter ting fra det indre til det ytre er det 

vanskelig å få det tilbake igjen (den israelske 

barnehagen) og de engelske blodgiverne


