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Agenda

Kl 13.00 Tillitsbaserad styrning och ledning – en introduktion

Kl 14.15 Diskussion

Kl 14.45 Tillitsbaserat arbete med kultur och värderingar

Kl 15.00 Diskussion

Kl 15.15 Tillitsbaserad uppföljning

Kl 15.30 Diskussion

Kl 16.00 Avslut



1.

TILLITSBASERAD STYRNING 

OCH LEDNING –

EN INTRODUKTION





Granskningssamhället
Mätning, granskning, dokumentation –
men skilda världar?

Jonna Bornemark (2018):

”Vi måste ge plats åt det som inte genast kan 

identifieras och mätas, vi måste ge plats åt 

erfarenhet, professionell kunskap och reflektion. 

Vi måste ge plats åt det omätbara.”

Michael Power (1997):

• Granskningen är ofta isolerad från praktiken 
och ger därför fel information

• Granskningen tenderar att ”kolonialisera” den 
granskade verksamheten på sätt som 
motverkar uppdraget



Henry Mintzberg (2017):

”Jag kallar det för styrning med fjärrkontroll, 

därför att den är avskuren från verksamheten, 

men ändå fast besluten att kontrollera den. (…) I 

hälso- och sjukvården innebär det att man 

omorganiserar oförtröttligt, mäter som en 

galning, premierar en heroisk form av ledarskap, 

gynnar konkurrens där det man behöver är 

samarbete samt låtsas att detta levnadskall ska 

hanteras som ett företag.”

Styrning med fjärrkontroll
Centralisering, detaljreglering och regn av styrsignaler



Konkurrens och effektivitetshets
Tävling, belöningar, disciplin och effektivitet

Eliot Freidson (2001):

”Sedan flera decennier har de allmänna modeord 
som påverkat lagstiftningen varit konkurrens och 
effektivitet..”

”Professionalismen som ideologi hävdar över allt 
annat hängivenheten till användandet av 
disciplinens kunskap och skicklighet för det 
allmänna goda.”



Fler styr och räknar – färre 
vårdar patienter

”Under de senaste åren har antalet sjuksköterskor och 

andra ur Vårdförbundets medlemsgrupper minskat i flera 

landsting och regioner, visar Vårdfokus granskning. 

Samtidigt har höga chefer, handläggare och administratörer 

ökat med 36 procent.”

Period: år 2010 – 2017

Vårdförbundets yrkesgrupper:  + 2,26%

Chefer, handläggare och 
centrala administratörer: + 35,87 %

Källa: https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2018/maj/fler-styr-och-raknar--farre-vardar-patienter/



TYSTNADSKULTUR



Debatten om behovet av tillit har exploderat under senare år…



Antal artiklar publicerade I vetenskapliga journaler med 
“trust” som nyckelord eller I sammanfattningen.

Source: ISI Thomson Web o Science, search April 17th, 
2017 (by Bo Rothstein)

…liksom forskningen om tillit.



Byråkrati

Reglering

Konkurrens

Incitament

Tillit

Samarbete

Styrprincip

Tonvikt

Alla tre styrprinciper behövs – men man kan ha olika uppfattning om hur balansen bör se ut.

Källa: 
Adler (2001) Market, Hierarchy, and Trust: 

The Knowledge Economy and the Future 
of Capitalism. Organization Science, 

12 (2), 215-234.

En (o)balans mellan tre styrprinciper



• Beslutslinje
• Detaljerade processer
• Lagstiftning & 

regelverk
• Formalisering, snäva 

ansvar

• Rankinglistor
• Incitamentssystem
• Konkurrens om 

anslag
• Riktade statsbidrag

• Samarbete
• Teamlärande & pro-

fessionellt omdöme
• Motivation kring 

uppdraget

Horisontell dimension

Vertikal dimension

Snäva ansvar

Top-down

Konkurrens

Top-down

Brett samarbete

Bottom-up

Byråkrati

Reglering

Konkurrens

Incitament

Tillit

Samarbete

Styrprincip

Tonvikt



Byråkrati
& reglering

Konkurrens
& belöningar

Tillit 
(samarbete)

Var ligger tonvikten i 
din verksamhet?

Kunskap och integritet
centrala värden



Styrning och uppföljning

Organisation och processer

Kultur och ledarskap

TILLIT - EN FRÅGA OM BÅDE HÅRDA OCH MJUKA ASPEKTER



TILLITSVÄRDIGHET – EN FÖRUTSÄTTNING FÖR TILLIT

1. BEDÖMNING AV DEN ANDRA PARTENS

TILLITSVÄRDIGHET I TERMER AV

• FÖRMÅGA (ATT KUNNA)

• INTEGRITET (ATT VÅGA)

• VÄLVILLIGHET (ATT VILJA)

2. EGEN RISKBENÄGENHET

3. RISKBEDÖMNING I SITUATIONEN

Källa: 
Mayer, David & Schoorman (1995)

TILLIT FÖRTJÄNAS I EN ÖMSESIDIG RELATION



…styrning, kultur och arbetssätt 

med fokus på verksamhetens syfte och brukarens behov, 

där varje beslutsnivå aktivt verkar för att 

stimulera samverkan och helhetsperspektiv, 

bygga tillitsfulla relationer samt 

säkerställa förmåga, integritet och hjälpvillighet.

(SOU 2018:38; SOU 2018:47)

Mayer, Davis & Schoorman (1995):

Välvillighet, förmåga och integritet 

som förutsättningar för tillit

TILLITSBASERAD STYRNING OCH LEDNING ÄR…



TILLIT ÄR SAMARBETE MED 

DELEGERAT MANDAT, 

INOM TYDLIGA RAMAR OCH 

MED UPPDRAGET I CENTRUM



Tillit handlar om att göra varandra bra –

ett tillsammansperspektiv, snarare än 

en jakt på syndabockar



TILLITSDELEGATIONENS VÄGLEDANDE PRINCIPER

1. LOKALT HANDLINGSUTRYMME

2. ÖPPENHET

3. NÄRA STÖD

4. LÄRANDE

5. MEDBORGARENS PERSPEKTIV

6. HELHETSTÄNKANDE

7. POSITIVA FÖRVÄNTNINGAR



Exempel

1) Brukarstyrd inläggning i psykiatrin
2) Bostad först i socialtjänsten

3) Hälsostaden Ängelholm
4) Vårdbolaget Tiohundra

5) Medarbetardrivet utvecklingsarbete
6) Delegerade beslutsmandat
7) Frikommuner, ”Framtidens vårdavdelning”

8) Förenklingsforum
9) Dialogbaserad uppföljning och samskapad styrning

10) Kollegial verksamhetsutveckling, medicinsk kvalitetsrevision,
klinisk medicinsk brukarrevision (”Hippokratesrevision”)

11) Forum för kollegialt lärande och dialog kring etik och beteenden
12) Strukturer för löpande kompetensutveckling



• Med tillit kan vi öka verksamhetens kvalitet, förbättra 
medarbetares arbetsmiljö och trivsel samt verka för bättre 
ekonomi.

• Tillit är inte fritt valt arbete, utan styrning och ledning under 
delvis nya former.

• Tillit till profession och patient ska balanseras med 
ändamålsenliga byråkratiska strukturer (beslutslinje, 
kontrollsystem, mm) och system för valfrihet och incitament.

• Tillit förutsätter att vi samtidigt arbetar med styrning, 
organisation, kultur och ledarskap.

Sammanfattning



Diskutera

1. Hur känner jag och vi om 

problembeskrivningen?

2. Vad innebär den 

tillitsbaserade styrningen för 

förtroendevalda, 

tjänstepersoner, chefer och 

medarbetare?



Fältet
”Human

Relations”

Ca 1950 1960

McGregor:
X- och

Y-teorin

Ca 1970

”Företags-
demokrati”

Ca 1980

Jan Carlzon:
”Riv pyra-
miderna”

”Den nya
ekonomin”

Ca 2000

Tillitsbaserad
styrning och

ledning

Ca 2020

Intet nytt under solen?



Alan M. Webber 

1993
“What’s So New About the 

New Economy?”, Harvard 

Business Review.

”För chefer som är vana vid rationalism, hierarki, 

regelbaserat beslutsfattande och auktoritet baserad på titlar 

innebär sårbarhet, konflikt och osäkerhet att de riskerar att 

förlora kontrollen. […]  Av dessa skäl har många chefer 

försökt hålla frågan om tillit ifrån sig och i stället föredragit 

tryggheten i att styra med siffror. Men även om den strategin 

tycktes fungera förr, kan cheferna inte längre ta de kostnader 

den innebär. Traditionellt ledarskap må ha minimerat 

sårbarhet, konflikt och osäkerhet (åtminstone för chefen), 

men det uppstod samtidigt väldigt lite samtal och lärande. 

Chefer har inget annat val än att arbeta hårt för att bygga 

tillit, även om de måste tillstå hur svårt det är.”
(Webber 1993, min översättning)

”Den nya ekonomin”



Tillitståget

Ett nätverk på Facebook där vi delar goda exempel

Gå gärna med!



Ta c k !

Kontakta mig gärna 
med reflektioner och frågor!

Louise Bringselius
louise@bringselius.se

WWW.BRINGSELIUS.SE
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