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Tillitskrise? Nærmeste sjef behandler ansatte med 
tillit/respekt  (svært godt/godt) 
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90 91 91 92 92 92 

Privat Offentlig

2006 2009 2013



Samarbeid og ledelse i norsk offentlig sektor  

Fafo konferansen 23. mars 2017 

Jon M. Hippe og Sissel Trygstad 



Samlet skatt i prosent av BNP. 1965-2015. 

6 (Kilde: Revenue Statistics 2016, OECD) 
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32% 



Årlig endring i sysselsetting etter sektor. 2000-
2016. 

8 (Kilde Nasjonalregnskapet. SSB, egne beregninger) 

Offentlig:  557000 
Privat: 1427000 

Offentlig:718000 
Privat: 1715000 
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Tillit i makro og mikro 
 

 Tillit til hverandre  
 Relasjoner 

 Stole på 

 Tillit mellom de som blir styrt 
og de styrende  
 Velgere og politikere.  

 Tillit mellom eiere/styre og 
ledelse i en virksomhet  
 Virksomheten og ledelsens 

handlingsrom og handlingsfrihet 

 Tillit mellom ledelse og ansatte 
og tillitsvalgte  
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Utvikling i antall ansatte etter 
virkeområder 2000-2014. 
Nasjonalregnskapet. 
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Statseide virksomheter 
Anslagsvis 100 000 pluss 

HF 135 000 



Utvikling i antall ansatte etter 
virkeområder 2000-2014. 
Nasjonalregnskapet. 
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Statseide virksomheter 
Anslagsvis 100 000 pluss 

HF 135 000 

Privat helse m.m. 



Rammene for den offentlige mikromodellen – eller snarere de 
offentlige mikromodellene 

 Stor kompliserte virksomheter. Ulike rammebetingelser, tariff- 
systemer og partsforhold 

 Politikken betyr mer og politisk styring kan bli aktivitetsstyring 
og ikke overordnet målstyring  
 Kan politiske styringsambisjoner gi ledelsen mindre handlingsrom og 

manøvreringsfrihet overfor egne ansatte.  

 Myke og harde budsjettrammer ? 

 Sterkere bindinger til befolkningen og velferdsambisjoner 
 Særlige verdier knytte til utøvelse av forvaltningsoppgaver 

 Sterk faglighet og vektlegging av skjønnsutøvelse 

 Sterke organisasjoner.  
 Fler organisasjoner og andre maktforhold enn i privat sektor  
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Du møter:  

14 

 Lisbeth Pedersen, forskningschef, Det Nationale Forskningscenter 
for Velfærd 
Den danske tillidsreform – principper og erfaringer. 

 Lars Erik Kjekshus, professor i sosiologi, UiO  
Styringsreformer og konsekvenser for tillit og ledelse i offentlig sektor 

 
 Paul Chaffey, statssekretær KMD 

 Marit Hermansen, president, Den norske legeforening 

 John Leirvaag, forbundsleder NTL  

 Anne-Kari Bratten, administrerende direktør, Spekter 



 
Noe skjer – men hva?  



 
Samarbeid under press? 

 

 

 Representativ og individuell deltakelse og innflytelse  
 i «fritt fall»?  

 

 Tar arbeidsgiver mer av styringsretten tilbake?  
 

 Er politikerne for deltaljstyrende?   
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Organisasjons
graden er høy, 
virkemidlene 

på plass. 
Hvorfor er det 

da så 
vanskelig?  



Innflytelse i fritt fall? Andel som svarer i svært 
høy/høy grad 

17 

 
55 

44 

65 
62 

53 

42 

65 63 

53 

40 

65 
61 

Privat Offentlig Privat Offentlig

Kan du påvirke beslutninger som er
viktige for ditt arbeid?

Bestemmer du selv hvordan du skal gjøre
arbeidet?

2006

2009

2013



Arbeidsbetingelsene i helseforetakene. 
Det har blitt… 
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39 

46 

54 

58 

52 

59 

66 

69 

...mer mentalt krevende
arbeidsoppgaver

...strammere tidsfrister

...høyere arbeidstempo

...økte økonomiske resultatkrav

Omorganisert Ikke omorganisert

Kilde: Trygstad & Andersen 2015 



Andel som på arbeidsplassen ofte eller av og til 
opplever dårlige forhold mellom ledelse og ansatte 
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34 

44 

29 

40 

27 

38 

Privat Offentlig
2006 2009 2013



Andel helt eller ganske enige i: «Jeg risikerer å bli møtt med 
uvilje fra leder/sjef hvis jeg kommer med kritiske synspunkter 
om forhold på jobben»  

20 

25 

31 

35 

Norsk arbeidsliv 2016

Norsk tjenestemannslag

Legeforeningen

Kilde: Fafo 2016 



Tillit 

 

 Framtidsorientert 
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Tillit 

 

 Framtidsorientert 

 

 Et kalkulert valg mellom ulike alternativer: 
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Tillit 

 

 Framtidsorientert 

 

 Et kalkulert valg mellom ulike alternativer: 
 

 Basert på forventninger: 
 

 Uten tillit – ingen legitimitet 
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Sentrale spørsmål 

Påvirkes samarbeid, medbestemmelse, deltakelse og 
innflytelse av…  

 … importerte idealer for ledelse? 

 … lite profesjonell ledelse?  

 … stadige omorganiseringer? 

 … arbeidspress og trekk ved arbeidets organisering? 

 … begrensninger i ytringer 

 … manglende utviklingsmuligheter?  

 ….politikkens virkeområde? 

 … økonomiske rammebetingelser ? 

 

 
 

 
 

Organisasjons
graden er høy, 
virkemidlene 

på plass. 
Hvorfor er det 

da så 
vanskelig?  
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