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Ledelse mellem tillid og magt 

Det kun er gud, der har magten og æren. Den jordiske ledelse har nok magten; men 

æren tilfalder altid medarbejderne. Ledelse er balancen mellem magt og tillid. Der er 

to vigtige begrundelser for at udvikle tillid i ledelsen. Den første er at tillid reducerer 

modstand og fører til professionelle læringsmiljøer (Tschannen-Moran, 2014). Den an-

den er, at gensidig tillid mellem ledere og medarbejdere giver et bedre samarbejde, når 

komplekse udfordringer skal løses. Betyder det så at magt ikke spiller nogen væsentlig 

rolle i ledelse? Nej, det gør det ikke. Anvendelse af magt kan sikre organisatoriske 

strukturer, der giver medarbejderne stabilitet, forventninger og forudsigelighed i det 

daglige arbejde. I kraft at dette kan den enkeltes professionalitet bliver udfoldet. For-

melle aftaler har en udpræget grad af stabilitet, og har en lang organisatorisk varighed. 

Gode rutiner og stabile systemer begrænser modstand, usikkerhed og kompleksitet 

samtidig med at rutiner er med at forme medarbejdernes opfattelse af, hvordan for-

skellige ting skal være (Lukes, 2005). Magt skaber tydelige rolleforventninger. Magt 

dæmper følelsen af usikkerhed og sårbarhed (Haugland, 2015). De fleste organisatio-

ner bygger deres magtudøvelse på flere autoritetsformer. Positions-magt er knyttet 

til formelle regler. Overtalelsesmagt er god argumentation. Når en person kan ar-

gumenter uden særlige begrundelser og samtidig undgå modargumenter eller mod-

stand - så har denne person virkelig magt. Systemmagt sker gennem rutiner, struk-

turer og praksis. Systemmagt anvendes for at skabe stabilitet i en organisation til for-

skel fra episodisk magt, der kræver en til stadighed påvirkning af medarbejderne (Law-

rence et al., 2001). Påvirkningsmagt udspringer af et kendskab til forskellige men-

neskers styrker, svagheder og muligheder. Jo mere kendskab man har til styrker og 

svagheder, jo mere kan personen kontrolleres (Garland, 1989). Magtperspektivet skal 

ikke ske på bekostning af tillid.  Tillid er mere varig i sin form. Tillid er også knyttet til 

risiko. Det kræver, at lederen har viden om risikobetonede situationer, hvor risikoen 

er knyttet til situationer, hvor man som leder må stole på andres kompetence og deres 

villighed. I en situation med usikkerhed er det nødvendighed at tage chancen at springe 

ud i tillid til nogen, som man mener fortjener det. Når man giver tillid til andre overla-

des man til den risiko, man selv skaber. Relationel tillid. For at opnå relationel tillid 

kræves det at forventningerne mellem deltagerne regelmæssig bliver bekræftet. Der er 

fire perspektiver, som knytter sig til oparbejdelsen af relationel tillid. Respekt, 
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kompetence, personlig agtelse for andre og integritet. Derfor kan relationel tillid falde 

når fx kollegaer ikke opfører sig ordentlig (Mclaughlin & Talbert, 2006). Relationel til-

lid har 5 grundlæggende trin:  

1. En forpligtelse der er opstået gennem tillid må også udføres på en respektfuld 

måde. Relationel tillid vil betyde en reduktion af usikkerhed og sårbarhed når 

medarbejderne bliver stillet over for nye krav.  

2. For det andet vil relationel tillid betyde, at nye idéer vil blive modtaget mere 

positivt, fordi der er tillid til ledelsens intentioner.  

3. For det tredje vil miljøer præget af en stærk relationel tillid betyde at medarbej-

derne ved, hvad der bliver forventet af dem.  

4. For det fjerde udøver deltagerne med høj relationel tillid en gensidig forpligtelse 

overfor hinanden i forhold til at tage vare på alle fremgang.  

5. For det femte skal du som leder overveje hvem og, hvad der skal investeres tillid 

i. Hvis der alene investeres i nogle få personer, vil dette kunne give en ubalance 

og ustabilitet når disse personer forlader organisationen.  

Tillid til systemer. Når en leder har tillid til personer, drejer det sig også i vid ud-

strækning om at have tillid til de systemer som mennesker er en del af (Giddens, 1997). 

Forskningen viser, at afklarede rolle- og ansvarsforhold, hvor den enkelte medarbejder 

gives muligheder for at blive anvendt bidrager til at skabe et system af tillid (Haugland, 

2015). Tillid til systemer er centrale, fordi de er stabile, og kan dermed medvirke til at 

sikre en tydelig retning.  

Tre gode råd 

1) Som leder er du tvunget til at have høj grad af tillid til medarbejderne; men kan 

i bestemte situationer være tvunget til at udøve magt fx i forhold til nedskærin-

ger. Magt er specielt fremtrædende i situationer, der er vanskelige. Det er situ-

ationer, hvor der må træffes afgørelser, hvor der sjældent er muligheder for di-

alog. 

2) For at reducere modstand benyttes magt til at udforme systemer og strukturer 

for at skabe stabilitet. Her kan individuelle arbejdsaftaler være et væsentlig mid-

del til at skabe forventninger mellem leder og medarbejder. Sådanne strukturer 

giver tillid. De skaber balance og varighed. 
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3) I forbindelse med tillid drejer risiko sig meget om, hvor meget usikkerhed man 

som leder er villig til at udsætte sig for. Risiko drejer sig om at afgive kontrol. 

Som leder kan du begrænse risikoen ved at afgøre, hvad det er for opgaver, der 

skal uddelegeres. Det bliver din egen faglige kompetence, der kommer til at 

spille ind på, hvad og hvem man villig til at give tillid til. Når man giver menne-

sker tillid afgives samtidig magt. På den måde vil magt altid være dominerende 

overfor tillid; men magt vil aldrig kunne fungere alene i sig selv. 
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