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Vad vi vet om tillitsbaserad 

styrning och ledning

Bakgrund 
I mitten av 2010-talet började den svenska regeringen utreda möjligheterna att 
förändra styrningen inom den offentliga sektorn. Regeringsföreträdare menade 
att det tidigare styrningsparadigmet, New Public Management (NPM), tycktes 
ha orsakat så omfattande oönskade sidoeffekter att det föreföll behövas ett helt 
nytt sätt att styra inom myndigheter, regioner och kommuner. I bakgrunden 
figurerade en artikelserie i DN skriven av journalisten Maciej Zaremba där 
styrningen inom hälso- och sjukvården bedömdes ha bidragit till fel- och un-
derbehandling av patienter. Framför allt kritiserades prestationsbaserad resurs-
fördelning på sjukhus för att bidra till att patienter inte får den hjälp de behöver. 

I ett pressmeddelande från finansdepartementet i oktober 2014 meddelade 
dåvarande civilminister Ardalan Shekarabi att regeringen i budgetpropositio-
nen för år 2015 skulle utreda en ny styrning av offentlig sektor bortom NPM. 
Regeringen övervägde möjligheten att minska den formella styrningen av de 
yrkesprofessionella, det vill säga medarbetare med lång utbildning och hög pro-
fessionell kompetens, och istället förlita sig på deras kunnande och yrkesetik. 
Det skulle ge de professionella större frihet att skräddarsy servicen till brukarna 
och minska deras administrativa belastning. Regeringen ville också utreda om 
tillsynsmyndigheter, exempelvis Skolinspektionen och Inspektionen för vård 
och omsorg, skulle kunna arbeta på ett sätt som innebär att kommuner och re-
gioner inte bara får kritik utan också förslag på hur verksamheten kan utvecklas. 
Utredningsuppdraget lämnades till Tillitsdelegationen i juni 2016 som under 
åren fram till 2020 avlämnade sex betänkanden. Redan i den andra utredningen 
konstaterade delegationen att inte bara styrningen i den offentliga sektorn be-
hövde ses över utan även organisation, kultur och ledning och lanserade därför 
begreppet tillitsbaserad styrning och ledning (TBSL). 

Utvecklingen i Sverige i riktning mot TBSL kan ses som ett uttryck för 
post-NPM, det vill säga som en alternativ idé om hur den offentliga sektorn 
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ska styras och ledas (Funck och Karlsson, 2018). Utvecklingen finns inte bara 
i Sverige utan även i Danmark och Norge (Bringselius, 2021a). Att ett särskilt 
intresse för TBSL finns i skandinaviska länder är logiskt med tanke på att det i 
dessa länder generellt finns en väl utvecklad tillit mellan människor och mellan 
människor och samhälleliga institutioner (Andreasson, 2017). Följaktligen lig-
ger TBSL väl i linje med de skandinaviska ländernas nationskultur och sociala 
institutioner (Greve et al, 2017). Att införa TBSL kan ses som ett försök att 
nyttja de skandinaviska ländernas tillitskapital för att förbättra servicekvalitet 
och minska kostnader för styrning och byråkrati i den offentliga sektorn. 

Först ut av de skandinaviska länderna var Danmark som efter parlament-
svalet 2011 fick en regering som uttalade att de ville se en tillitsbaserad reform 
i den offentliga sektorn (Vallentin och Thygesen, 2017; Bentzen, 2019b). Prio-
riterat var att avbyråkratisera, minska statens styrning av kommuner och regio-
ner, minska onödig styrning och skapa förutsättningar för tillit. Under benäm-
ningen Tillitsreformen, träffade år 2013 danska staten, kommunförbundet, 
regionförbundet och tre fackföreningar en överenskommelse om att den fram-
tida moderniseringen av den offentliga sektorns ledning och styrning skulle 
ha tillit och ansvar som utgångspunkt, men tydligt definierade mål bedömdes 
fortsatt vara viktigt liksom dokumentation (Offentligt Ansattes Organisatio-
ner, odaterad). När den liberalkonservativa regeringen tog över i Danmark år 
2016 minskade intresset för tillit även om det fanns med som ett begrepp även i 
de kommande reformerna, sammanhangsreformen och närhetsreformen. Men 
andra frågor tillkom som hade annan riktning och krävde mer uppmärksam-
het. På det hela taget utvecklades inte tillitsreformen till att omfatta hela na-
tionen, utan främst Köpenhamns kommun som redan 2013 satte en agenda för 
att ta bort onödig styrning och byråkrati och utveckla tillit mellan chefer och 
medarbetare (Bentzen, 2019b). Enligt Bentzen (2016) handlade tillitsbaserad 
styrning i Köpenhamn om att öka det lokala handlingsutrymmet och förbättra 
medarbetarnas förutsättningar för självstyrning. 

I Norge dök begreppet tillitsreform upp 2010 men införandet tog fart först 
2014 då regeringen införde en variant av TBSL i den centrala förvaltningen. 
Syftet var främst att reducera byråkrati och handlade inte om att införa en ny 
modell för styrning och ledning ( Johnsen, 2019). Sådana idéer förefaller ha 
kommit till Norge lite senare än till Danmark och Sverige och främst tagits 
upp av Oslo kommun. I samband med ett politiskt skifte år 2015 lanserades i 
Oslo idéer om att ersätta den NPM-inspirerade styrningen med tillitsbaserad 
styrning som skulle minska byråkratin, förbättra samarbetet mellan chefer och 
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anställda och utveckla förtroendet mellan kommunen och medborgarna. By-
råkratidrivande rapportering skulle minska och decentraliseringen skulle öka, 
men målstyrning skulle kvarstå som den överordnade styrprincipen. År 2017 
fattade kommunfullmäktige i Oslo beslut om att förverkliga idéerna ( Johnsen, 
2019). En pilotstudie baserad på ett bekvämlighetsurval genomförd under 
2020 indikerar att spridningen av TBSL är större än förväntat i Norge och har 
införts i upp till en tredjedel av de norska kommunerna ( Johnsen, 2020).

Vad vet vi om tillitsbaserad styrning och ledning, och vad vet vi 
inte?
Intresset för TBSL i de skandinaviska länderna, tillsammans med det genom-
förda utredningsarbetet i Sverige, tillämpningen i Köpenhamns kommun och 
den pågående försöksverksamheten i Oslo kommun, motiverar forskning om 
TBSL. Syftet med den här rapporten är att besvara den övergripande frågan: 
Vad vet vi om tillitsbaserad styrning och ledning, och vad vet vi inte? Syftet precise-
ras och avgränsas med tre forskningsfrågor. 

1. Vad är TBSL? Frågan motiveras av att det trots Regeringens 
uppdrag, Tillitsdelegationens arbete och viss forskning på om-
rådet fortfarande är oklart vad TBSL egentligen är (Niemann, 
2016; Sundström, 2016) och hur det ska tillämpas (Bringselius, 
2021a).

2. Hur spritt är TBSL i Sverige? Även om TBSL har utretts och debat-
terats sedan mitten av 10-talet är mycket lite känt om hur många 
offentliga organisationer som har infört modellen (Bringselius, 
2021c). Viss kunskap finns om spridningen inom den statliga 
sfären (Statskontoret, 2018) men inte när det gäller kommun-
sektorn. Det behövs kunskaper om konceptets spridning över 
kommunsektorn men även om vilka relationer som hittills an-
setts mest lämpade för TBSL och vilka kommunala verksamhe-
ter som främst anammat konceptet. Sådana kunskaper är viktiga 
för att veta var framtida forskningsinsatser är mest angelägna att 
sättas in. 

3. Vad vet vi om TBSL utifrån genomförd forskning? Frågan ställs ef-
tersom det i nuläget saknas sammanställd kunskap om införan-
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de av TBSL och vilka effekter som konceptet ger. Förutom att 
svaret på frågan kan vara viktigt och vägledande för politiker och 
tjänstemän i kommuner och regioner som arbetar med TBSL el-
ler överväger att införa konceptet, är det en nödvändig utgångs-
punkt för fortsatt forskning om styr- och ledningsmodellen. 

De tre frågorna avhandlas var för sig i de tre följande avsnitten och följs av en 
avslutande diskussion. 

Vad är Tillitsbaserad styrning och ledning?
För att besvara frågan utgår vi från Tillitsdelegationens betänkanden. Först pre-
senteras delegationens uppfattning om vilka problemen är med dagens styrning 
inom myndigheter, regioner och kommuner, vilket är en viktig bakgrund för att 
förstå delegationens vilja att utveckla och sprida ett nytt sätt att styra och leda 
inom den offentliga sektorn. Därefter beskrivs Tillitsdelegationens syn på vad 
TBSL är och vilka verksamheter och relationer som är lämpliga för konceptet. I 
det näst sista avsnittet diskuteras Tillitsdelegationens beskrivning av TBSL och 
i det sista avsnittet presenteras ett alternativt och mer avgränsat synsätt. 

Problem med dagens styrning inom offentlig sektor
Enligt Tillitsdelegationen finns följande problem med styrningen inom den 
svenska offentliga sektorn: 

• Styrningen begränsar olika aktörers handlingsutrymme, och le-
der till att de inte kan anpassa sitt arbete till den specifika situa-
tionen.

• Styrningen motverkar innovationer och verksamhetsutveckling.
• Styrningen används i för stor utsträckning för att bedöma presta-

tioner och för lite för att förbättra verksamheten.
• Styrningen försvårar samverkan eftersom aktörer tvingas inrikta 

sig på sina egna uppdrag.
• Styrningen signalerar att aktörer saknar vilja och kompetens.
• Styrningen ökar den administrativa belastningen och tar tid från 

kärnverksamheten.

Enligt Tillitsdelegationens betänkanden förefaller problemen finnas i alla styr-
relationer, oberoende av om det handlar om relationer mellan organisationer, 
enheter, personer på olika hierarkiska positioner eller personer på samma hie-
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rarkiska nivå. Det kan också handla om relationer mellan å ena sidan organisa-
tioner, enheter eller personer och å andra sidan medborgare eller brukare. 

TBSL enligt Tillitsdelegationen
Tillitsdelegationens förslag är att förändra styrningen och ledningen inom den 
offentliga sektorn så att aktörer ges ett större handlingsutrymme. För att det 
ska vara möjligt föreslår de inte bara att detaljstyrningen ska minska utan ett 
helt nytt system som omfattar mer än bara styrning. En ny ledningsfilosofi ska 
införas som omfattar styrning, ledning, organisation och kultur, och där filoso-
fins förverkligande vägleds av åtta principer: tillit, medborgarfokus, helhetssyn 
(samverkan), handlingsutrymme, stöd, kunskap, öppenhet och långsiktighet 
(se även Bringselius, 2021b). Att minska detaljstyrning och öka handlingsut-
rymmet innebär därför inte nödvändigtvis en ostyrd verksamhet, utan en verk-
samhet som styrs på ett annat sätt, där grunden är ömsesidig tillit mellan de 
som styr och de som styrs.  

De åtta vägledande principerna för tillitsbaserad styrning och ledning be-
skrivs i SOU 2019:43 (s. 190). 

• Tillit: Sträva efter att som utgångspunkt välja att lita på dem du 
samarbetar med och ha en positiv inställning i förväntningarna 
på varandra.

• Medborgarfokus: Sätt medborgarens upplevelse och kunskap i fo-
kus och försök förstå vad medborgaren sätter värde på.

• Helhetssyn: Uppmuntra alla i styrkedjan att aktivt och gemen-
samt ta ansvar för helheten och samverka över gränser. 

• Handlingsutrymme: Delegera handlingsutrymme och välkomna 
medbestämmande, men var också tydlig kring mandat och att 
det finns förutsättningar. Tydliggör och säkerställ handlingsut-
rymme för yrkesutövarens professionella omdöme. 

• Stöd: Säkerställ ett verksamhetsnära och kvalificerat professio-
nellt, administrativt och psykosocialt stöd i kärnverksamheten 

• Kunskap: Premiera kunskapsutveckling, lärande och en praktik 
baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.

• Öppenhet: Sträva efter öppenhet genom att dela information, väl-
komna oliktänkande och respektera kritik.

• Långsiktighet: Säkerställ att styrning och ledning skapar goda re-
sultat också på lång sikt.
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Enligt Tillitsdelegationen är TBSL ”inte ett färdigt koncept eller en specifik 
metod för styrning” (SOU 2019:43, s. 48), men den lyfter fram exempel på 
hur styrning och ledning kan utformas och tillämpas. De menar att den for-
mella styrningens utformning och användning bör kännetecknas av övergri-
pande mål som följs upp kvalitativt med lärande som syfte. Mål och mätning 
av måluppfyllelse ska bestämmas i dialog mellan de styrande och de styrda. De 
huvudsakliga substituten för den reducerade formella styrningen är värderings-
styrning och kollegial uppföljning och utvärdering. 

TBSL innebär ett värderingsstyrt ledarskap med fokus på att etablera ”med-
ledarskap” där medarbetaren är delaktig och utökar sitt ansvarstagande. En vik-
tig princip är att ledare har som utgångspunkt att medarbetare är tillitsvärdiga 
och att ledningens huvuduppgift är att stödja, inte kontrollera, medarbetarna. 
Ledningen bör också tillse att tilliten är ömsesidig eftersom medarbetarnas till-
lit till sina chefer och till sin arbetsplats är en förutsättning för att de ska våga 
använda det utökade handlingsutrymmet. Vidare är ledningens uppgift att ska-
pa en allt mer tillitsvärdig arbetsstyrka, vilket dels sker genom noggrann rekry-
tering, dels genom att stimulera medarbetarnas välvilja, integritet, kunskapsut-
veckling och lärande.

Tillitsdelegationen ger även rekommendationen att myndigheter, regioner 
och kommuner ska öka sina ansträngningar för att skapa samverkan, långsik-
tighet och medborgarfokus och att verksamheterna ska sträva efter öppenhet 
eftersom det bygger tillit.

I vilka verksamheter och relationer ska TBSL införas?
Tillitsdelegationen förefaller göra bedömningen att TBSL är lämpligt att införa 
i de flesta offentliga verksamheter och i de flesta relationer. Även om TBSL en-
ligt delegationen tycks vara särskilt lämplig i verksamheter och relationer som 
innehåller professionella medarbetare är det inga verksamheter som explicit 
utesluts. Därtill konstaterar delegationen att ”hela styrkedjan behöver omfattas” 
(SOU 2019:43, s. 199), vilket inte bara innebär relationerna mellan stat och myn-
digheter, regioner och kommuner utan även de interna relationerna inom dessa 
organisationer och deras relationer med medborgare, brukare, andra offentliga 
organisationer och privata utförare. I Figur 2.1 åskådliggörs vilka relationer som 
är aktuella för TBSL när det gäller kommuner och landsting.
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Figur 1. Relationer för tillitsbaserad styrning och ledning.

Utöver de relationer som illustreras i Figur 1 finns inomorganisatoriska ”hori-
sontella” relationer mellan aktörer på ungefär samma beslutsnivå.

Kommentarer till tillitsdelegationens problembild och lösning 
(TBSL)
Det ursprungliga uppdrag som Tillitsdelegationen fick av regeringen var bre-
dare än att utreda innebörden av, och förutsättningar för, tillitsbaserad styrning 
och i tilläggsdirektiv vidgades uppdraget ytterligare. Av den anledningen är det 
begripligt att delegationens arbete kännetecknas av breda, svepande analyser av 
en mängd olika managementbegrepp (styrning, ledning, organisering, filosofi, 
tillit), relationer (hela styrkedjan inklusive externa parter) och verksamheter, 
snarare än fördjupning avseende tillitsbaserad styrning. Samtidigt förefaller de-
legationen själv ha varit snar att lämna styrningsfokuset och dels ge sig in i en 
bredare diskussion om ledning och filosofi, dels övergå till ett allmänt intresse 
för verksamhetsutveckling, kvalitet, samverkan, medborgarfokus och helhets-
syn, utan att nödvändigtvis knyta det till det ursprungliga problemet som var 
styrningen. 
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Problemet som skapas med bristen på fokus är att det blir otydligt – eller i 
alla fall ganska märkligt avgränsat – vad TBSL är. Tillitsdelegationens defini-
tion av TBSL är ”styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens 
syfte och medborgarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimu-
lera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säker-
ställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa medborgaren” (SOU 2018:47, 
s. 23). 

Definitionen, som kanske egentligen är en vision, betonar vikten av att alla 
verksamheter i myndigheter, regioner och kommuner fokuserar på verksam-
hetens syfte och strävar efter samverkan, medborgarfokus och helhetssyn, vil-
ket är svårt att inte hålla med om. Vad som emellertid inte framgår är varför är 
det ”tillitsbaserat” att göra det. Om verksamheter som initierar ett projekt för 
att förbättra samverkan eller bli mer medborgarfokuserade väljer att beskriva 
det som ett TBSL-initiativ finns en klar risk att konceptet blir så allomfattande 
att det blir urvattnat och meningslöst. I sammanhanget kan det också ifrågasät-
tas om det behövs fler uppmaningar till myndigheter, regioner och kommuner 
att de ska samverka, ha helhetssyn och vara medborgarfokuserade och om de 
inte istället vore mer betjänta av kunskaper om hur det ska gå till.

Medan delegationens definition av TBSL är problematisk är deras defini-
tion av tillit klargörande. Att ha tillit till någon är att ha tilltro till dennes för-
måga, integritet och hjälpvillighet. Det är lätt att inse att aktörer med förmåga, 
integritet och hjälpvillighet inte behöver detaljstyras och kan ges ett betydande 
handlingsutrymme. Det är emellertid inte troligt att överordnade parter gör en 
bedömning att alla underordnade har dessa kvaliteter. I sådana situationer får 
överordnade inte vara naiva, menar delegationen, men är otydlig med vad som 
blir nästa steg. Ska överordnade ändå visa tillit i förhoppningen att skapa en 
uppåtgående spiral där visad tillit leder till ökad tillitsvärdighet? Ska de börja 
vidta åtgärder för att öka aktörernas förmåga, integritet och hjälpvillighet? Ska 
de ge upp och börja detaljstyra igen? Ska tillitsvärdiga aktörer styras mindre än 
andra aktörer på samma arbetsplats?

I sina betänkanden är Tillitsdelegationen emellanåt oförsonligt kritisk mot 
styrning, särskilt detaljstyrning, men mestadels visar de förståelse för att redu-
cerad styrning och ökat handlingsutrymme måste balanseras mot behovet av 
att hantera risk och samla in beslutsrelevant information. Det är därför olyck-
ligt att delegationen inte inriktar sitt arbete på att tillföra kunskap om hur ba-
lansen ska uppnås. 
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Ett relaterat problem är att Tillitsdelegationen emellanåt noterar att vissa 
verksamheter har behov av att styra mer än de gör idag, vilket är överraskande 
mot bakgrund av delegationens huvudbudskap om att styrning ska reduceras. 
Exempelvis föreslår delegationen att mer ska mätas i verksamheter där alltför 
liten del av verksamhetens essens fångas i nuvarande mätningar. Vidare noterar 
delegationen att huvudproblemet i vissa verksamheter inte är att aktörer har 
för litet handlingsutrymme utan att de styrs för lite (!), eftersom det innebär 
att de kan bestämma sina egna mål för verksamheten. Att styrningsbehovet är 
olika i olika verksamheter och att vissa organisationer har outvecklad styrning 
är egentligen ingen överraskning, men Tillitsdelegationen kunde ha tillfört ett 
resonemang om i vilka situationer och i vilka verksamheter som styrning ska 
avvecklas respektive utvecklas. Ett extremfall är styrningsrelationen mellan of-
fentliga organisationer och privata utförare. Är det en relation som lämpar sig 
för tillitsbaserad styrning?

En annan balansakt som påtalas men inte tillförs någon lösning gäller sta-
tens tillsyn av kommunala och regionala verksamheter. Delegationen noterar 
att den statliga tillsynen signalerar att staten saknar tillit till kommuner och re-
gioner men konstaterar också att utebliven tillsyn kan skada medborgare och 
brukares tillit till offentliga institutioner. Delegationens förslag är att förändra 
tillsynen så att den kännetecknas mer av dialog och lärande och mindre av ”fel-
letande”. Frågan är då hur tillsynen ska utformas i praktiken så att inte belast-
ningen på kommuner och regioner ökar ytterligare. Det finns en risk för att den 
traditionella tillsynen blir kvar men kompletteras med ytterligare beståndsdelar 
som kräver mer administrativt arbete för regioner och kommuner. 

På det hela taget skapar tillitsdelegationens förslag vissa farhågor om att 
TBSL paradoxalt nog kommer att öka kostnaderna för styrning och ledning 
snarare än minska dem. Problemet är att TBSL för lite har handlat om att ta 
bort existerande styrningsinstrument och för mycket om att lägga till fler (Nie-
mann, 2016; Mukhtar-Landgren och Altermark, 2018). Oron är berättigad ut-
ifrån de rekommendationer som ges i delegationens andra betänkande där ett 
antal forskare avrapporterar sina studier och ger förslag på hur styrning och 
ledning kan utvecklas (SOU 2018:38). En uppskattning är att en dryg handfull 
förslag ges på hur styrningen kan reduceras medan uppåt 40 förslag ges på hur 
styrningen kan utökas. Det finns naturligtvis en risk att minskad detaljstyrning 
och mer handlingsutrymme åtföljs av andra styr- och ledningsinitiativ som ska 
hantera de ökade risker som mindre reglering och större frihet innebär.
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Ett sätt att förstå TBSL
Det är ingen överdrift att hävda att Tillitsdelegationen har lämnat en ganska 
abstrakt instruktion för hur myndigheter, regioner och kommuner ska arbeta 
med TBSL. Av den anledningen utvecklas här en förtydligad modell. Modellen 
är inte teoretisk i bemärkelsen att det finns vetenskapligt stöd för presenterade 
samband, utan ska ses som en tolkning och bearbetning av Tillitsdelegationens 
förslag. Därmed inte sagt att det inte finns vetenskapligt stöd för några av sam-
banden, åtminstone i vissa situationer, men det ställs inte i fokus här.

Fyra begrepp ges särskild betydelse i modellen: tillitsbaserad ledning och 
styrning (TBSL), handlingsutrymme, tillitsvärdighet och verksamhetskvalitet. 
Sambanden dem emellan framgår av Figur 2. Utformningen och användning-
en av TBSL ska medföra att aktörer i myndigheter, regioner och kommuner 
både får större handlingsutrymme och blir mer tillitsvärdiga. I nästa steg är det 
kombinationen av aktörers handlingsutrymme och tillitsvärdighet som ger en 
högre verksamhetskvalitet. Större handlingsutrymme till aktörer som inte är 
tillitsvärdiga ger inte högre kvalitet, och att öka aktörers tillitsvärdighet utan att 
ge dem handlingsutrymme ger en mindre inverkan på verksamhetskvaliteten.

Figur 2.

Den centrala frågan är hur TBSL ska utformas och tillämpas så att handlings-
utrymmet ökar utan att riskerna med det ökade handlingsutrymmet blir för 
stora. Trots allt finns det ju ingen garanti för att arbetstiden används väl om 
anställdas frihet på arbetet ökar. Svaret är att TBSL måste säkerställa de styrdas 
tillitsvärdighet, det vill säga att de vill och kan utföra sitt arbete, samtidigt som 
det ökar deras handlingsutrymme. Utifrån en sådan ambition kan de förslag på 
styr- och ledningspraktiker som tillitsdelegationen nämner i sina utredningar 
systematiseras (se Tabell 1). 

Styrning för att inte begränsa handlingsutrymme handlar på det hela taget om 
att reducera och undvika olika former av detaljstyrning, vilket är ett slags ”gene-
ralklausul” för TBSL. Konkret kan det handla om att undvika målstyrning med 
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många och detaljerade mål, process- och strukturmål och ersättningsmodeller 
som fördelar resurser baserat på många detaljerade kriterier. Exempel på styr-
ning som istället skapar handlingsutrymme är rambudgetering. Vidare föreslås 
att de som styrs med mål och vars arbete följs upp med olika former av mått 
och mätningar ges möjlighet att delta i valet av mål och mått för att säkerställa 
deras relevans. 

Ledning för att skapa handlingsutrymme handlar om att delegera utförandet 
av arbetsuppgifter till medarbetarna, att etablera ”medledarskap” och att ha en 
princip att inleda nya relationer med att visa tillit. 

Tabell 1. Styrnings- och ledningspraktiker kopplade till TBSL.

TBSL för att skapa tillitsvärdighet handlar om att så långt det är möjligt säker-
ställa aktörers kompetens, vilja att bidra och integritet och det sker genom både 
styrning och ledning (åtminstone i inomorganisatoriska relationer). Enligt 
Bornemark (2021) handlar det om att ”skapa en infrastruktur för omdömes-
utveckling” (s. 94). Dominerande inslag inom styrning är värderingsstyrning 
(som delegationen också beskriver som normstyrning, ämbetsmannaskap, 
värdegemenskap och att styra organisationskulturen), kunskapsstyrning och 
”klanstyrning” (kollegial utvärdering och uppföljning). För att öka tillitsvär-
digheten föreslås också att mål, mått och mätningar ska användas för lärande 
och verksamhetsutveckling. Om det används för att styra och kontrollera riske-
rar det att signalera misstro, vilket kan initiera negativa psykosociala processer 
hos de styrda som i förlängningen gör dem mindre tillitsvärdiga.  
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Ledning för tillitsvärdighet handlar på det hela taget om att utveckla med-
arbetarnas välvilja, integritet, kunskapsutveckling och lärande. Det kan ske 
genom att praktisera ett värderingsbaserat ledarskap, att stimulera kunskaps-
utveckling och att ge medarbetarna erforderligt stöd. Det handlar också om att 
så långt det är möjligt tillse tillitsvärdighet genom noggrann rekrytering och 
kontinuitet i personalstyrkan. 

Om man utsträcker TBSL till att handla om att styrda aktörer måste accep-
tera det ökade handlingsutrymmet – vilket inte är självklart att de gör eftersom 
de får ett större ansvar och löper större risk att bli kritiserade – är en uppgift för 
ledningen att se till att de underordnade har tillit till ledningen och till organisa-
tionen i stort. För att etablera ett sådant (ömsesidigt) förtroende måste chefer 
visa förståelse för att fel kan begås och säkerställa rimliga förutsättningar (tid, 
resurser, stöd).

Sammanfattning
Den fråga som ställs i brännpunkten i detta avsnitt är vad TBSL är. Svaret är att 
TBSL är en undflyende idé om ledning och styrning i den offentliga sektorn. 
Sannolikt blev det så på grund av de höga ambitionerna att TBSL skulle kunna 
införas i alla offentliga organisationer, i alla typer av verksamheter och i alla 
vertikala (hierarkiska) och horisontella relationer. Om något ska passa överallt 
måste det vara abstrakt. Enligt tillitsdelegationen omfattar TBSL organisering, 
ledning, styrning och organisationskultur och det ska vägledas av åtta principer 
för ledning och styrning. Ambitionen är att förbättra den offentliga välfärds-
servicen genom att medarbetarna (medledarna) närmast brukarna ska kunna 
arbeta mer flexibelt. 

En annan beskrivning av TBSL är att det är ett koncept som syftar till att öka 
medarbetares handlingsutrymme och tillitsvärdighet men också medarbetares 
tillit till sin ledning. Kopplat till konceptet finns ett smörgåsbord av styr- och 
ledningspraktiker som måste balanseras och kombineras lokalt för att säkerstäl-
la att medarbetare har tillräckligt handlingsutrymme för att göra ett bra jobb 
och också har viljan och förmågan att göra det
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I det här avsnittet riktas uppmärksamheten mot förekomst, syfte och eventuella 
införandeproblem med TBSL i den svenska kommunsektorn. Den studie som 
redovisas kompletterar Statskontorets rapport om TBSL i svenska myndighe-
ter (Statskontoret, 2018:12). Statskontoret visade att TBSL fram till 2018 hade 
spridits till 56 % av myndigheterna, om man med spridning menar att myndig-
heten under de två senaste åren hade startat eller bedrivit projekt som syftade 
till att utveckla tillitsbaserad styrning. Definitionen av tillitsbaserad styrning 
var att myndigheten bedrivit projekt som syftade till att utveckla arbetssätt där 
medarbetarnas erfarenheter tas till vara, öka medarbetarnas handlingsutrym-
me i sitt dagliga arbete eller utveckla former för att följa upp verksamheten. En-
ligt undersökningen syftade de statliga TBSL-projekten oftast till att ta tillvara 
medarbetarnas kompetens och erfarenhet, minska onödig administration och 
öka förtroendet mellan ledning och medarbetare. I färre än hälften av projekten 
var avsikten att minska detaljstyrning och öka medarbetarnas handlingsutrym-
me. 

För att komplettera ovanstående studie med en undersökning av kommun-
sektorn skickades hösten 2021 en webbaserad enkät till kommunernas eko-
nomichefer. Efter tre påminnelser hade 198 ekonomichefer besvarat enkäten, 
vilket gav en svarsfrekvens på 68 %. Bortfallsanalysen visade inga nämnvärda 
skillnader mellan svarande och icke-svarande kommuner avseende soliditet, 
skattesats och politiskt styre. Däremot var de icke-svarande kommunerna i 
genomsnitt något större och hade något bättre ekonomi, men även de svaran-
de kommunerna hade i genomsnitt ekonomiska överskott med god marginal. 
Bortfallsanalysen visade också att de icke-svarande kommunerna inte skiljde 
sig på något avgörande sätt från de svarande avseende ekonomi och politik. 

Förekomst av TBSL
Den första frågan som ställdes i enkäten var om kommunen hade arbetat aktivt 
med tillit under de senaste åren. I anslutning till frågan gavs förklaringen att det 
som avsågs var initiativ som handlade om tillitsbaserad styrning, tillitsbaserad 
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ledning eller tillit i samband med invånarna. Svarsalternativen, och hur svaren 
fördelade sig på dessa, framgår av Diagram 1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Nej, vi har inte arbetat aktivit med tillit inom
kommunen

Ja, vi har arbetat med till it tidigare, men gör det
inte längre

Ja, vi har arbetat med till it, men det börjar ebba ut

Ja, vi har arbetat med tillit under de tre senaste
åren

Ja, vi har under det senaste året börjat arbeta med
tillit inom kommunen

Har ni under de senaste åren arbetat aktivt med tillit i er kommun? (%)

 
Diagram 1. Spridning av TBSL. 

Diagrammet visar att en majoritet av kommunerna (ca 59%) arbetade med 
TBSL vid tiden för enkäten. I ca sju procent av kommunerna hade initiativet 
börjat ebba ut men endast en kommun (0,5 %) hade gett upp arbetet.   

En närmare analys visar att TBSL var vanligare
• i högerstyrda kommuner (65% jämfört med 42% i vänsterstyrda 

kommuner),
• i större kommuner (genomsnittsstorleken på TBSL-kommuner 

är 35 000 invånare och icke-TBSL-kommuner 28 000),
• i kommuner med högre soliditet (21 jämfört med 14),
• i kommuner med sämre resultat (2,5 jämfört med 3,0 i resultat 

efter finansiella poster, dividerat med skatteintäkter och generella 
statsbidrag).

Däremot var det ingen skillnad i skattesats. För att fånga om förekomsten av 
TBSL var större inom någon av de olika kommunala verksamheterna ställdes 
en fråga om i vilken utsträckning TBSL hade varit på dagordningen inom olika 
områden inom kommunen de senaste åren. Svaren visar att det på det hela ta-
get inte var någon variation att tala om mellan omsorg, individ- och familjeom-
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sorg, kultur- och fritid, utbildning och samhällsbyggnad. TBSL förefaller alltså 
inte vara mer initierat i någon särskild kommunal verksamhet. 

En relaterad fråga var vilka tillitsrelationer inom kommunsektorn som 
hade varit särskilt i fokus, det vill säga där TBSL hade bedömts angeläget. Som 
nämndes ovan utesluts i tillitsdelegationens utredningar egentligen inga rela-
tioner som potentiellt aktuella för TBSL. Därför inkluderades en bred uppsätt-
ning relationer i frågeunderlaget (se diagram 2).

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Politikerna och förvaltningsledningen

Nämndpolitiker och fackförvaltnings-
/sektorsledningar

Förvaltningsledningen och verksamheterna

Chefer och anställda inom verksamheterna

Kommunen och invånarna

Staten och kommunen

Arbetsgivare och arbetstagarorganisationer

Anställda inom verksamheter/avdelningar

Anställda som tillhör olika yrken och professioner

Anställda inom olika verksamheter/avdelningar
inom kommunen

Kommunen och samarbetsparter utanför
kommunen

Kommunen och privata entreprenörer

När ni arbetar med tillit inom kommunen, vilka tillitsrelationer har 
särskilt varit i fokus? 

Diagram 2. Tillitsrelationer i fokus. Andel som svarade “I ganska” eller “I mycket hög” utsträckning (%).

Diagrammet visar att kommunsektorn särskilt hade fokuserat på tre relationer 
i införandet av TBSL: mellan chefer och anställda i verksamheterna; mellan 
politiker och förvaltningsledningarna och mellan förvaltningsledningen och 
verksamheterna. Det förefaller alltså som att TBSL främst hade aktualiserats i 
den hierarkiska styrkedjan som börjar med den politiska nivån och slutar med 
de operativa medarbetarna. De relationer som i låg utsträckning hade varit fö-
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remål för TBSL var mellan staten och kommunerna, mellan kommunerna och 
externa samarbetsparter och mellan kommunen och privata entreprenörer. 
Däremellan fanns de horisontella relationerna, det vill säga relationerna mellan 
anställda inom samma verksamhet och mellan anställda som tillhör olika verk-
samheter eller professioner. 

Varför TBSL införs
Det är möjligt att tänka sig flera olika skäl till att kommuner initierar TBSL. 
Därför fick ekonomicheferna svara på hur viktiga ett antal uppräknade syften 
med TBSL hade varit i just deras kommun. Svaren redovisas i diagram 3.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Èffektivare problemlösning

Förhindra att styrning och kontroll tar tid från
kärnuppdraget

Öka utrymmet för anställda att göra professionella
bedömningar

Öka medarbetarnas motivation

Öka anställdas möjlighet att finna innovativa
lösningar

Stärka samarbetet med invånarna

Möjliggöra att kommunledningen kan koncentrera
sig på strategisk styrning

Förbättra kommunens anseende

Hur viktigt har följande argument för att arbeta med tillit varit i din 
kommun?

Diagram 3. Syfte med TBSL. Andel som svarade “I ganska” eller “I mycket hög” utsträckning (%).

Av diagrammet framgår att TBSL först och främst hade handlat om att öka 
medarbetarnas motivation och deras utrymme att göra professionella bedöm-
ningar, men också om att skapa möjligheter att finna innovativa lösningar. I viss 
utsträckning hade det även handlat om att minska tidsåtgång för styrning och 
kontroll och om att skapa förutsättningar för effektivare problemlösning.  
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Införandeutmaningar
Som kommer att framgå i nästa avsnitt har tidigare studier visat att det kan vara 
svårt att förverkliga TBSL. Av den anledningen ställdes frågor i enkäten om vil-
ka utmaningar kommunen hade mött i införandet av TBSL. En särredovisning 
görs av de kommuner (7%) som i enkäten angav att deras arbete med TBSL 
höll på att ebba ut. Anledningen är att det är intressant att få en indikation på 
om särskilda implementeringsutmaningar fått kommuner att tappa fart i infö-
randet. Resultaten presenteras i Diagram 4.

0 20 40 60 80

Vi menar olika saker med begreppet ti llit

Det är  svårt att konkretisera hur v i ska arbeta med tillit

En del chefer kan eller vil l inte ta det ansvar  som tillit
kräver

En del anställda kan eller vill inte ta det ansvar som tillit
kräver

Andra frågor/prioriteringar tar uppmärksamhet från
arbetet med tillit

Besparingar  eller nedskärningar gör det svårt att prioritera
tillit

Enskilda problem eller negativ uppmärksamhet i  media får
pol itikerna att införa mer styrning och kontroll

Til lit ökar risken för att fel ska begås i verksamheterna

Omsättning inom ledningen gör det svårt att upprätthål la
kontinuitet i arbetet med ti llit

Det är  svårt att finna balansen mellan styrning/kontroll och
tillit

Kriser utifrån (t. ex. covid 19)

I arbetet med tillit inom kommunen, har ni stött på någon av följande 
utmaningar?

B. Kommuner där arbetet  ebbat ut A. Kommuner (exkl. "B")

Diagram 4. Införandeutmaningar. Andel som svarade “I ganska” eller “I mycket hög” utsträckning (%).
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Av diagrammet framgår att den vanligaste utmaningen för kommunerna 
tycks ha varit svårigheter att konkretisera hur de ska arbeta med tillit, men det 
var också relativt vanligt att kommuner upplevde att andra frågor eller andra 
prioriteringar ställdes före arbetet med TBSL och att de inom kommunen 
menade olika saker med begreppet tillit. Det kan också noteras att över en tred-
jedel av kommunerna vittnade om noterbara svårigheter med att finna balansen 
mellan å ena sidan styrning och kontroll och å andra sidan tillit.  

Svaren från kommunerna där arbetet angavs ha ebbat ut visade att de sär-
skilt hade påverkats av att andra frågor eller andra prioriteringar hade kommit 
emellan arbetet med TBSL och att de hade haft svårt att konkretisera arbetet. 
Ett annat intressant resultat var att dessa kommuner upplevde att enskilda pro-
blem som uppdagas i verksamheten och som eventuellt uppmärksammats i 
media kunde göra det svårt att fortsätta arbeta tillitsbaserat. 

Sammanfattning
Enkätundersökningen visade att TBSL hade anammats i stora delar av kom-
munsektorn, och även om arbetet hade avtagit i några kommuner var det bara 
en som hade gett upp helt. Enkäten visade att det främst var relationerna i styr-
kedjan från kommunens egna politiker (inte den statliga nivån) ner till medar-
betarna som var aktuella för TBSL men i viss utsträckning även relationerna 
mellan medarbetare och mellan kommunen och invånarna. Studien visade 
även att kommunerna genom att införa TBSL ville skapa förutsättningar för 
ökad effektivitet; framför allt genom att öka handlingsutrymmet för medar-
betarna och göra dem mer motiverade men även genom att skapa förutsätt-
ningar för innovationer och frigöra tid. Indikationer på att de kan få svårt att 
förverkliga syftena var att andra frågor än införande av TBSL hade blivit mer 
prioriterade och att det hade varit svårt att fortsätta med mindre styrning och 
kontroll om det hade uppdagats problem i verksamheter, men framför allt hade 
oklarheter i konceptet TBSL skapat införandeproblem.   

Den genomförda enkätstudien ger tillsammans med Statskontorets 
(2018:12) rapport, kunskaper om hur TBSL har spritts inom myndigheter och 
kommunsektorn. Det har dock gått några år sedan myndigheterna studerades 
och det kan därför var dags att för att genomföra en ny studie, där även frågor 
om införandeaspekter och effekter ställs. Ännu mer angeläget är det dock med 
studier av TBSL i regionsektorn där studier av spridning ännu inte ägt rum alls.
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Vad vet vi om TBSL utifrån 

genomförd forskning?

Det har ännu inte genomförts särskilt många vetenskapliga studier av TBSL. 
Det innebär att egentligen ingen av de relationer som redovisas i Figur 1 har 
nått upp till en kritisk massa av empiriska studier. I det här avsnittet samman-
ställs de svenska, danska och norska studier som trots allt har genomförts. En 
avgränsning sker till relationerna A–D i Figur 1, det vill säga mellan stat och 
kommun/region, politisk nivå och administrativ ledning, administrativ ledning 
och mellanchefer samt mellanchefer och medarbetare. Kriteriet för att en stu-
die ska tas med i sammanställningen är att den explicit handlar om TBSL eller 
att den i analysen tydligt knyts till TBSL. Det ska vara en studie genomförd av 
forskare och avrapporterad på traditionellt vetenskapligt vis, det vill säga som 
vetenskaplig artikel, bok, bokkapitel eller vetenskaplig rapport. Ett par master-
uppsatser har tagits med eftersom de belyser aspekter som ännu inte har stud-
erats av forskare. Studier som har publicerats i Tillitsdelegationens betänkan-
den (företrädesvis SOU 2018:38) har tagits med om de har avrapporterats som 
självständiga studier i egna kapitel och inte enbart handlar om någon av de mer 
perifera principer som Tillitsdelegationen lanserar (exempelvis samverkan). 

A. Stat vs kommun/region
De senaste årens utveckling av statens styrning av kommuner och regioner vitt-
nar om att staten har sett styrning som mer verkningsfullt än tillit. En rapport 
från Statskontoret (2019:2) visar inte bara att statens styrning har ökat utan 
även att den har skapat oönskade sidoeffekter. Statskontoret gör bedömningen 
att riktade statsbidrag, kunskapsstyrning, mål- och inriktningsdokument och 
regelstyrning har gjort statens styrning ”mycket omfattande och detaljerad” (s. 
7). Sidoeffekterna är minskad nationell likvärdighet (eftersom kommuner och 
landsting har olika förutsättningar att hantera den statliga styrningen), ökade 
administrativa kostnader för att hantera styrningen och minskat utrymme att 
bedriva lokal politik. Statskontorets rapport är ett kraftfullt inlägg i debatten 
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om styrning i den offentliga sektorn, inte bara genom att påvisa att statens styr-
ning blir allt mer omfattande, utan också genom att påvisa konsekvenser i form 
av oönskade sidoeffekter. 

En form av statlig styrning av kommuner och regioner sker genom tillsyn. 
Statliga tillsynsmyndigheter som Skolinspektionen, Inspektionen för vård och 
omsorg och Arbetsmiljöverket har i uppdrag att granska lagefterlevnaden i 
kommuner och regioners verksamheter. Den statliga tillsynen är ett av de om-
råden som särskilt nämnes av regeringen i kommittédirektivet till Tillitsdelega-
tionen, där regeringen vill utreda om tillsynen kan göras mindre administrativt 
belastande och mer tillitsbaserad, effektiv och verksamhetsutvecklande (SOU 
2017:56). 

Något egentligt försök med TBSL inom tillsyn tycks emellertid inte ha ge-
nomförts, men i en studie av en försöksverksamhet på Skolinspektionen, där 
den regelbundna tillsynen kompletterades (inte ersattes) med ”regelbunden 
kvalitetsgranskning”, noterade Erlandsson (2018) att kvalitetsgranskningen 
var kvalitetsdrivande och verksamhetsutvecklande. Den regelbundna kvalitets-
granskningen handlade om att Skolinspektionen gjorde en formativ gransk-
ning av skolors utbildningskvalitet och utvecklingsförmåga inom områdena 
undervisning, rektors ledarskap, trygghet och studiero, samt bedömning och 
betyg. Erlandsson såg emellertid inte att kvalitetsgranskningen i försöket han 
studerade skulle kunna ersätta den regelbundna tillsynen eftersom den var vik-
tig för att säkra likvärdighet och värna elevers rättigheter. Det föreföll därför 
inte som att försöksverksamheten egentligen handlade om TBSL, då ingen del 
av förändringen tycktes handla om att ge skolorna större handlingsutrymme. 
Det innebär att de fördelar som Erlandsson noterade med kompletterande kva-
litetsgranskning i och för sig var intressanta, men inte sammanföll med mindre 
tillsyn utan mer administrativt arbete, något som TBSL syftar till att minska. 

Statskontorets rapport och Erlandssons studie är givetvis ett mycket blyg-
samt underlag för att göra uttalanden om TBSL i relationen mellan staten och 
kommuner/regioner, men det visar ändå att det finns kännedom om proble-
men med statlig detaljstyrning av kommuner och regioner och om svårigheter-
na med att göra tillsyn tillitsbaserad. 

B. Politisk nivå vs administrativ ledning
TBSL i relationen mellan den politiska nivån i kommuner och regioner och 
de administrativa kommun- och regionledningarna har inte heller studerats i 
någon större utsträckning. Det finns dock studier av relationen mellan den po-



24

Vad vet vi om TBSL utifrån genomförd forskning?

litiska och den administrativa nivån inom Regeringskansliet som är intressanta 
med avseende på tillit, men då måste man komma ihåg att den administrati-
va ledningen inom kommuner och regioner inte har samma legala autonomi i 
förhållande till den politiska nivån som statliga myndigheter har (Sundström, 
2016). 

Ett första konstaterande utifrån studierna är att det under normala om-
ständigheter oftast inte finns någon politisk vilja att detaljstyra statliga verk-
samheter, utan det är något som tvingas fram när frågor uppmärksammas av 
media, opposition eller medborgare eller när underställda förvaltningar efter-
frågar vägledning (Sundström, 2016). Oviljan på den politiska nivån beror på 
att detaljstyrning är tidskrävande och riskerar att leda till politisk överbelast-
ning. Snarare än att ägna sig åt att styra måste därför politiken ha strategier för 
att hålla beslut, aktiviteter och beslutsfattande ifrån sig, vilket passar den admi-
nistrativa nivån som gärna undviker för mycket detaljstyrning. Sådan styrning 
innebär att förvaltningen måste lägga resurser på att rapportera handlingar, 
konsekvenser och kostnader och göra analyser. Problemet för förvaltningen är 
att den politiska nivån istället blandar sig i delegerade frågor och beslut ad hoc, 
särskilt när frågor har blivit uppmärksammade externt (Sundström, 2016). 

I en kommentar till TBSL menar Sundström (2016) att myndigheterna 
knappast skulle bli ”ostyrda” om mål- och resultatstyrningen avvecklades. Ge-
nom att horisontellt och vertikalt positionera myndigheterna kan regeringen 
förlita sig på att de kontinuerligt håller regeringens viljeinriktning i sikte. Med 
vertikal positionering menas att regeringen utövar inflytande genom att påver-
ka myndigheters interna organisation, ledningsform och sakpolitiska reglering 
och genom mer eller mindre formaliserade utbyten mellan den politiska ni-
vån och myndigheterna. Med horisontell positionering avses att myndigheter 
åläggs att interagera med andra myndigheter eller externa organisationer så att 
de inte kan ”köra sitt eget race”. Sammantaget pekar Sundströms (2016) analys 
på att TBSL i form av avveckling eller kraftig minskning av politisk mål- och 
resultatstyrning inte automatiskt innebär större handlingsutrymme för myn-
digheterna eftersom regeringens andra påverkansmöjligheter kan fylla upp ut-
rymmet. 

Andra beskrivningar av relationen mellan politik och förvaltning visar att 
relationerna mellan politiker och tjänstemän som regel har en tillitsbaserad och 
balanserad relation och har haft det långt innan begreppet TBSL aktualiserades 
(Niemann, 2016). Relationen stabiliseras av starka normer som skapar förut-
sägbarhet och tillit och som medger att tjänstemännen kan ges – och vågar ta 
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– ett betydande handlingsutrymme. Exempel på normer är att politiker inte 
skyller ifrån sig på tjänstemän och att tjänstemän alltid är lojala med fattade 
beslut. Utan tillit till dessa normer skulle tjänstemännen knappast kunna ges 
ett så stort handlingsutrymme som de har och då skulle politikerna i Reger-
ingskansliet tvingas ägna mer tid än de har åt styrning och kontroll. Niemanns 
(2016) studie ger en tydlig indikation på TBSL som praktik, men inte som 
koncept, funnits länge i relationen mellan politik och administrativ ledning, åt-
minstone på statlig nivå. På det hela taget är Niemann överens med Sundström 
(2016) om att relationen mellan politiker och tjänstemän i grunden är förtro-
endebaserad i så måtto att politiker litar på att tjänstemännen gör sitt bästa för 
att förverkliga politiska intentioner. 

Liknande resultat framkommer i Christensen et al’s (2018) studie av rela-
tioner inom den norska statsförvaltningen. Utifrån enkätundersökningar åren 
2006 och 2016 noterar de att tre av fyra chefer inom departement och myndig-
heter vid båda undersökningstillfällena upplever att den ömsesidiga tilliten i 
deras relationer till politiken är mycket god eller ganska god. Christensen et al 
(2018) noterar även att den norska mål- och resultatstyrningen uppfattas som 
styr- och kontrollinriktad av ungefär hälften av cheferna medan en fjärdedel 
tycker att den ger handlingsutrymme och flexibilitet. Det tycks alltså som att 
tillit i många fall överlever kontrollorienterad mål- och resultatstyrning och in-
skränkningar i autonomi och flexibilitet. 

På kommunal nivå har balansen mellan tillit och styrning i relationen mel-
lan den politiska nivån och den administrativa ledningen som tidigare nämnts 
inte studerats i någon större utsträckning. Vad som har diskuterats är om infö-
rande av TBSL kräver att (politisk) mål- och resultatstyrning överges eftersom 
det skulle kunna signalera misstro till förvaltningen och i praktiken leda till de-
taljstyrning. Det har också diskuterats om inte TBSL i själva verket ska ses som 
ett försök att förverkliga mål- och resultatstyrning på det sätt som det en gång 
var tänkt (Bjurstrøm, 2021). Det saknas emellertid studier av om TBSL fung-
erar bäst som substitut för, eller komplement till, mål- och resultatstyrning. 
Bjurströms (2021) bedömning är dock att graden av formalisering och kontroll 
inom ramen för ett mål- och resultatstyrningssystem borde kunna anpassas till 
nivån på förtroendet i en relation och därmed bli ett komplement till TBSL. 

Hur omfattningen på mål- och resultatstyrningen förändrades i samband 
med införandet av TBSL i Oslo kommun undersöktes i en norsk mastersupp-
sats (Christensen, 2020). Christensen tog reda på om TBSL förändrade den 
formella styrningsdialogen mellan politiker och tjänstemän genom att granska 
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de politiska styrdokumenten (”tildelningsbreven”). Innehållsanalysen av do-
kumenten inriktades på att undersöka om styrningsbegrepp kopplade till tillit, 
respektive bristande tillit, ökade eller minskade efter införandet av TBSL. Stu-
dien visade att begrepp med koppling till tillit hade fått större betydelse och 
begrepp kopplade till bristande tillit fått mindre betydelse, men att förändring-
arna kommit successivt snarare än precis i samband med införandet. En rimlig 
bedömning är att tankarna på TBSL funnits i Oslo kommun redan innan det 
formella beslutet om införande fattades och därför påverkade mål- och resultat-
styrningen redan före beslutet var taget.  

I en annan masteruppsats undersöktes hur TBSL förändrade den politis-
ka styrningen i Oslo mellan åren 2015 och 2019 (Lavik och Johansen, 2021). 
Uppsatsen visade att den politiska detaljstyrningen minskade på det hela taget 
men ökade i vissa politiskt uppmärksammade verksamheter. Antalet visioner 
och mål ökade. Studien gav alltså belägg för att TBSL i Oslo inneburit en för-
ändrad styrningspraxis även om ökningen av antalet mål och den ökade detalj-
styrningen av vissa verksamheter var oväntad. 

Studierna av hur den politiska styrningen har utvecklats i Oslo kommun 
ger en inblick i hur TBSL kan utformas i relationen mellan politik och förvalt-
ning, men konsekvenser av den nya styrningen för aktörers handlingsutrymme 
och servicekvaliteten är ännu inte kartlagda i forskningen. Vissa indikationer 
ges emellertid i Astviks et al (2018) studie av svensk socialtjänst. De visar att 
det inte skulle ha särskilt stor betydelse för beteendet bland socialsekretera-
re om den kommunala mål- och resultatstyrningen tonas ner. Anledningen är 
att kommunala mål och rapporteringskrav för medarbetare inom socialtjänst 
i praktiken har en underordnad betydelse jämfört med den statliga styrning-
en. Även i andra studier konstateras att kommunalpolitiska mål och mätningar 
inom lagstyrd kommunal verksamhet bara uppmärksammas i mån av tid (Si-
verbo et al, 2019). Dessa indikationer på att kommuners politiska målstyrning 
av lagstyrd verksamhet är av underordnad betydelse väcker frågor om styrning-
ens effektivitet. Om styrningen inte påverkar beteendet på operativ nivå är det 
slöseri med tid. Innan så långtgående slutsatser kan dras måste indikationerna 
emellertid bekräftas av fler studier, och de behöver kompletteras med forsk-
ning om politisk styrning av mindre lagstyrd kommunal verksamhet. Kanske är 
kommuners mål- och resultatstyrning viktigare inom dessa områden. 

Sammantaget väcker genomgången frågan om inte relationen mellan po-
litik och administrativ ledning i huvudsak har varit tillitsbaserad långt innan 
TBSL aktualiserats och att frågan egentligen handlar om hur mycket styrning, 
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särskilt mål- och resultatstyrning, som behövs i en i huvudsak tillitsbaserad re-
lation. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det kan vara svårt att anpassa 
styrningens utformning till graden av tillit i befintliga relationer eftersom det 
kan växla över tid och kan skilja sig mycket inom och mellan olika kommuner 
och regioner. Därför är det möjligt att det inte är styrningens utformning som 
i första hand ska relationsanpassas utan styrsystemens användning. Det löser 
dock inte frågan om hur omfattande styrningens formella utformning ska vara, 
det vill säga hur många mål som ska formuleras, hur mycket som ska mätas och 
hur ofta och vilka övriga styrmekanismer som ska finnas. I takt med att kom-
muner och regioner inför TBSL i relationen mellan politik och förvaltning är 
det viktigt att forskningen kartlägger variationer i utformning och utvärderar 
effekter.

C. Administrativ ledning vs mellanchefer
Relationen mellan administrativa kommun- och regionledningar och det un-
derliggande chefsledet är ytterligare en relation som har uppmärksammats 
tämligen lite i forskningen om TBSL. Även i denna relation aktualiseras frågan 
hur TBSL kan ta sig uttryck och hur det tillämpas bäst. En del av TBSL i rela-
tionen handlar om hur ledarskapet utövas, och där förefaller inga forskningsre-
sultat finnas ännu. En annan del handlar om styrningen i relationen och kretsar 
inte minst kring hur resurser ska fördelas till mellanchefers verksamheter. Re-
sursfördelningsfrågan är särskilt intressant eftersom det var (förmodat) felkon-
struerade resursfördelningsmodeller som blev den utlösande faktorn när TBSL 
aktualiserades i Sverige. Därför är det inte bara bekymmersamt utan även förvå-
nande att det inte finns mer forskning om TBSL-orienterad resursfördelning. 

De resursfördelningsmodeller som kritiseras av tillitsdelegationen är de 
modeller som fördelar resurser till verksamheter baserat på deras prestations- 
eller aktivitetsnivå, särskilt om kriterierna är detaljerade. Avsikten med model-
lerna är att stimulera produktivitet och följsamhet till specifika politiska priori-
teringar, men ersättningarna går i princip aldrig direkt till enskilda medarbetare 
utan samlas upp på avdelnings- eller förvaltningsnivå. Därför är det i praktiken 
mellanchefer som dessa resursfördelningsmodeller syftar till att påverka. Ef-
tersom avdelningens eller förvaltningens intäkter påverkas av prestationer och 
aktiviteter får mellanchefer anledning att påverka medarbetarna så att de prio-
riterar ersatta prestationer och aktiviteter. Upplägget kan ses som att det i grun-
den finns en bristande tillit till mellanchefers och/eller medarbetares vilja och 
förmåga att åstadkomma produktivitet och hörsamma politiska prioriteringar 
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om de inte har ekonomiska drivkrafter att göra det. Ett mer tillitsorienterat sätt 
vore att fördela resurser som ramanslag och ha förtroende för mellanchefers 
förmåga att använda resurserna på det sätt som är bäst för brukarna. 

Vad som kan hända när en sådan förändring genomförs redovisas i Ellegård 
och Glenngårds (2018) studie av Region Skånes avveckling av prestationsfi-
nansiering och införande av anslagsfinansiering inom sjukhusvården. Föränd-
ringen innebar ett ökat handlingsutrymme för sjukvårdsenheterna eftersom de 
i mindre utsträckning var tvungna att anpassa sin verksamhet efter regionled-
ningens prislistor. Om tillit var det egentliga skälet till förändringen kan dock 
diskuteras. Bakgrunden var att regionledningen ville öka tillgängligheten och 
minska vårdköerna men inte kunde finansiera det eftersom prestationsfinan-
siering i kombination med större produktion gav en för hög totalkostnad. Lös-
ningen för regionledningen blev att införa anslagsfinansiering och samtidigt 
uttrycka ett önskemål om att enheterna skulle öka sin produktion för att öka 
tillgängligheten. Enligt Ellegård och Glenngård (2018) noterade mellanchefer 
eller medarbetare inget ökat handlingsutrymme. De upplevde att produktionen 
mättes, att den ekonomiska uppföljningen var detaljerad och att bemanningen 
följdes upp på samma sätt som tidigare. Införandet av anslagsfinansiering hade 
emellertid en oönskad effekt så till vida att vårdproduktionen minskade (vilket 
delvis kan förklaras av sämre noggrannhet vid registrering av prestationer). El-
legård och Glenngårds (2018) bedömning var att avvecklingen av prestations-
finansiering minskade den yttre motivationen att producera på enheterna utan 
att ersättas av ökad inre produktionsmotivation, vilket skulle kunna förklaras 
av att handlingsutrymmet inte ökade. Studien ger en intressant inblick i vad 
som kan hända när en till synes icke-tillitsbaserad ersättningsmodell överges 
till förmån för en till synes tillitsbaserad anslagsmodell. 

En annan studie, genomförd av Alexius och Sardiello (2018), belyste andra 
aspekter av tillit i relationen mellan den administrativa ledningen och mellan-
chefer i en kommun. I studien noterades att det tog lång tid att utveckla tillit i 
relationer mellan över- och underordnade chefer. Studien visade även att det 
fanns en intressant skillnad mellan högre och lägre hierarkiska nivåer. Högre 
chefer (och politiker) var positivt inställda till idéer som kunde knytas till 
TBSL, såsom tillit och medarbetardriven utveckling. Mellancheferna (enhets-
cheferna) föreföll emellertid vara vilsna och kluvna eftersom de även fortsätt-
ningsvis fick bära en tung administrativ börda, inte minst tampas med krång-
liga HR-system och anställningsrutiner. En tolkning av Alexius och Sardiellos 
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(2018) studie är att mellancheferna inte gavs tillräckligt handlingsutrymme för 
att kunna förverkliga TBSL i nästa led och det påverkade deras engagemang. 

Sammantaget noteras att Ellegård och Glenngårds (2018) och Alexius och 
Sardiellos (2018) studier ger intressanta perspektiv på TBSL i relationen mel-
lan den administrativa ledningen och mellanchefer, men mycket mer forskning 
behövs om effekter av tillitsbaserad resursfördelning och hur mellanchefer ges 
förutsättningar att praktisera TBSL i relationerna till sina medarbetare. 

D. Mellanchefer vs medarbetare
Ett huvudsyfte med TBSL är att skapa handlingsutrymme för operativa med-
arbetare så att de utifrån kompetens och omdöme kan ge brukare service an-
passad efter deras behov snarare än i linje med förutbestämd detaljstyrning. Ef-
tersom alltför stora begränsningar i medarbetares handlingsutrymme är ett av 
huvudargumenten för TBSL, är en inledande intressant diskussionspunkt i vil-
ken utsträckning medarbetare i offentlig sektor generellt sett saknar ett sådant 
handlingsutrymme, och vad det i så fall beror på. Därefter riktas intresset mot 
vad som är känt från forskningen om hur chefer kan agera för att skapa hand-
lingsutrymme för medarbetare utan att helt förlora kontrollen och vad som ska 
till för att medarbetare ska acceptera handlingsutrymmet, vilket inte är en själv-
klarhet. Ett särskilt intresse ägnas införandet av TBSL i Köpenhamns kommun 
och åt de två verksamhetsområden som har studerats mest hittills: hemtjänst 
och individ- och familjeomsorg. I avsnittet därefter presenteras forskning om 
kollegial granskning och utvärdering. Avslutningsvis ger en sammanfattande 
analys av kunskapsläget.

Medarbetares handlingsutrymme
Vilket handlingsutrymme operativa medarbetare har handlar både om hur stat-
ligt reglerat deras arbete är och vilken styrning som tillkommer från kommu-
nala eller regionala huvudmän. Enligt Persson (2021) ger utformningen av den 
statliga styrningen på det hela taget intrycket att staten har stor tilltro till de of-
fentliganställda. Tydliga skillnader finns emellertid mellan olika verksamheter, 
där vissa detaljstyrs med specifika bestämmelser medan andra mest omfattas 
av generella målsättningar eller ramlagar. I en del verksamheter är handlings-
utrymmet i praktiken större än vad de formella reglerna ger sken av eftersom 
medarbetarna under särskilda villkor har rätt att frångå ordinarie rutiner. Vida-
re gäller att de regler som berör relationen mellan chef och medarbetare, och 
som begränsar de senares handlingsutrymme, enkelt kan ändras om det finns 
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politisk vilja, men det är ju inte till mycket hjälp för de verksamheter där denna 
vilja ännu inte visat sig. Enligt Persson (2021) har ett ökat handlingsutrymme 
åt medarbetare i enlighet med tankarna i TBSL stöd i den statliga värdegrun-
dens principer om effektivitet och service. Samtidigt kan en sådan ordning 
komma i konflikt med principer om legalitet, objektivitet och likabehandling, 
och i de fallen bör de senare principerna ges förtur, eftersom agerandet annars 
skulle strida mot rättsstatliga principer, även om lösningen kortsiktigt skulle bli 
effektiv och smidig. 

På det hela taget innebär alltså den statliga styrningen begränsningar av 
medarbetares handlingsutrymme inom vissa verksamheter, men inom andra 
förefaller handlingsutrymmet vara betydande (jämför Lundquist, 1997). Med-
arbetarna inom socialtjänsten är en yrkesgrupp som har sett intentionerna med 
ramlagstiftning och ett betydande handlingsutrymme gå förlorat till följd av 
extern styrning, kontroll och granskning i form av strukturerade dokumenta-
tionssystem, bedömningsmanualer, kontrollerande uppföljningsinstrument 
(Svensson och Svensson, 2021). Även läkare har i någon utsträckning sett sitt 
handlingsutrymme minska, särskilt avseende arbetsorganisation (Blomqvist 
och Winblad, 2022). Lärares handlingsutrymme förefaller ha minskat mer än 
läkarnas, både genom än mindre inflytande över arbetsorganisation och genom 
minskad kontroll över hur arbetet utvärderas (Blomqvist och Winblad, 2022). 
Samtidigt finns det tecken på att lärarna i samband med förstelärarreformen 
återfick en större autonomi i sin yrkesutövning (Alvehus et al, 2019). 

Sammantaget förefaller alltså förutsättningarna att skapa handlingsutrym-
me åt operativa medarbetare skilja sig åt mellan olika verksamheter, både bero-
ende på den statliga styrningen och på vilken ytterligare styrning som läggs till 
lokalt. Kommuner och regioner har ett handlingsutrymme att skapa handlings-
utrymme, även om det varierar mellan verksamheter. 

TBSL i Köpenhamns kommun
I en studie av TBSL i Köpenhamns kommun intervjuade Bentzen (2016, 2019a, 
2019b) 70 befattningshavare, så som chefer, medarbetare, administratörer, po-
litiker, förtroendepersoner och fackföreningsrepresentanter. Bentzen noterade 
att tillit inte bara handlade om förändrad styrning utan även om ledning, där 
det skedde en delegering av ledarskapet från formella ledare till medarbetare, 
så kallade medledare. För att skapa tillit i relationen var det inte nödvändigt 
att ta bort all styrning. Tvärt om, under förutsättning att chefer och medarbe-
tare hade en nära styrningsrelation och de styrda involverades i utformningen 
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av styrningen kunde styrning uppfattas som stödjande och motiverande och 
understödja tillit. Ett införandeproblem som Bentzen noterade var att TBSL 
var starkt förankrat bland politiker och högre tjänstemän, men svagt förankrat 
bland enhetschefer och medarbetare (vilket ju även noterades av Alexius och 
Sardiello, 2018). På lägre hierarkisk nivå var många ovetande om förändringen 
och ännu färre var entusiastiska, mestadels för att reformen upplevdes svår att 
förverkliga, men också för att många med tiden insåg att handlingsutrymmet 
inte skulle kunna bli så stort som de hade hoppats på.

En annan utmaning var att det ökade handlingsutrymmet till ”medledarna” 
innebar att cheferna var tvungna att acceptera en ökad risk. Det förutsatte att 
relationer byggdes mellan dem och medarbetarna och att medarbetarna kom-
petensutvecklades. Cheferna själva måste, enligt Bentzen, vara konsekventa, 
ödmjuka och risktoleranta.

Ytterligare en utmaning var att inte alla medarbetare accepterade den ökade 
risk och det ökade ansvar som medledarskapet medförde. Medarbetarna för-
höll sig avvaktande till ökat handlingsutrymme eftersom de då övertog ansva-
ret för att arbeta på rätt sätt, göra rätt prioriteringar och lösa uppgifterna. För att 
få medarbetarna att acceptera ett större handlingsutrymme krävdes att medar-
betarna hade tillit till sina chefer och även till det institutionella arrangemanget 
i form av det organisatoriska och statliga styrsystemet. Bentzen fann också att 
det handlingsutrymme som gavs inte fick vara för litet i förhållande till de för-
väntningar som medarbetarna hade eftersom det då upplevs som förolämpan-
de, men det fick heller inte vara för stort för då kunde medarbetarna uppleva att 
deras kompetens (individuellt eller i arbetslaget) var otillräcklig. Ytterligare en 
notering var att det var svårare att få medarbetare att acceptera ökat handlings-
utrymme i besparingstider.

Utöver att Bentzen (2016) noterade att det saknades kompetens och/eller 
motivation bland medarbetarna att acceptera ett större handlingsutrymme och 
mer ansvar (”medledarskap”) fann hon ett antal barriärer mot att förverkliga 
TBSL: 

• Beslutsfattande och koordinering förlängde införandet eller fick 
det att stanna av. 

• Det var svårt att driva förändringen samtidigt som det fanns krav 
på besparingar. 

• Bristande kommunikation innebar att det utvecklades olika upp-
fattningar om vad som menades med tillit. 
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• Det var svårt att bryta omedvetna och starka handlingsmönster 
som redan fanns inom organisationen (vanans makt).

TBSL inom hemtjänst
Andra forskningsresultat från Danmark kommer från Vallentin och Thygesens 
(2017) studie av TBSL i hemtjänsten i Köpenhamns kommun. Innan TBSL 
infördes styrdes hemtjänstpersonalen bland annat av obligatorisk in- och 
utcheckning hos varje brukare och de skulle registrera att de utfört alla bevil-
jade tjänster. I systemet fanns 79 tjänster som brukare kunde beviljas. Efter att 
TBSL införts tilldelades brukarna istället ett av 21 besöksblock och eventuellt 
några av de 21 specialtjänster som också kunde beviljas. Personalen behövde 
inte registrera sin tid eller utförda deltjänster utan kunde använda den tiden 
till brukarna. Personalen fick därigenom ett större handlingsutrymme att till-
handahålla de tjänster som brukaren bäst behövde vid varje tillfälle och kunde 
dessutom ta tid från en brukare och lägga på en annan om det var nödvändigt. 
Det innebar att personalen fick lägga mer tid på att planera varje arbetsvecka, 
göra avvägningar och ha kontakt med brukarna. Första linjens chefer fick upp-
draget att stödja personalen men också att följa hur personalen skötte sig jobb, 
emellanåt genom att observera på plats. Tanken var att dessa platsobservationer 
skulle uppfattas som en del i en professionell dialog. 

Vallentin och Thygesen (2017) noterade att det nya systemet fungerade 
olika bra i olika delar av hemtjänsten, vilket inte var konstigt eftersom hem-
tjänstorganisationen var stor, fem distrikt med 40 enheter och 40 enhetschefer, 
och det inte gjordes något försök att styra hur gruppcheferna skulle hantera 
balansakten mellan tillit och styrning. Möjligheten att utöva ett tillitsbaserat 
ledarskap fanns men hur det skulle göras fick cheferna avväga själva. Helt klart 
var emellertid att de chefer som hade en ”militaristisk” framtoning inte kunde 
vara kvar. Hemtjänstpersonalen intervjuades inte i studien men deras chefer 
var av uppfattningen att personalen hade upplevt en större frihet i arbetet efter 
förändringen. Huruvida de upplevde större tillit bestämdes dock till stor del av 
vilken relation de hade till sin chef. Förändringen innebar att många i persona-
len fick möjlighet att arbeta som professionella och göra egna bedömningar, 
men för dem som inte hade tillräcklig kompetens blev det en för stor utmaning. 
Vallentin och Thygesen (2017) menade att tillitsbaserad styrning och ledning 
inte tycks handla om att tillit ska ersätta styrning utan om att styrning och tillit 
är komplement och att ett stort ansvar faller på cheferna att hantera balansgång-
en. 
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I en av få studier av svensk hemtjänst noterade Elmersjö och Sundin (2021) 
att TBSL i form av att medarbetarna gavs större handlingsutrymme och utsat-
tes för mindre kontroll gav medarbetare bättre möjligheter att uppfatta och 
förstå brukarnas perspektiv, men att det förutsatte kontinuitet, flexibilitet och 
tillräckligt med tid för att bygga relationer till brukarna. Författarna menade 
att första linjens chefer måste ta ansvar för att skapa dessa förutsättningar men 
också för att ge medarbetarna inflytande, bra arbetsvillkor och stöd, särskilt 
av sjuksköterskor, biståndsbedömare och högre chefer.  Elmersjö och Sundin 
(2021) betonade att införande av TBSL kräver två interagerande processer där 
medarbetarbetarnas roller utökas samtidigt som ledarskapet förändras. 

TBSL inom individ- och familjeomsorg
Astvik et al (2018) gjorde ingen egentlig studie av ett uttalat TBSL-införan-
de men använde individ- och familjeomsorgen (IFO) i Nyköpings kommun 
för att reflektera över TBSLs potential. Styrningen av IFO-verksamheten hade 
ändrats från mål- och resultatstyrning med kvantitativa indikatorer till dialog 
och kvalitativ uppföljning och ett arbete hade genomförts för att göra medarbe-
tare mer tillitvärdiga, främst genom att stödja och kompetensutveckla.  Astvik 
et al’s bedömning var att TBSL ger ett förhållningssätt till ekonomisk styrning 
som motverkar konkurrens, incitament och repressalier och skapar fokus på 
verksamhetskvalitet i stället för den egna enhetens ekonomi. Deras utgångs-
punkt var att verksamhetskvalitet är intimt sammankopplat med personalens 
arbetsmiljö, vilken gynnas av styrning och ledning som säkerställer persona-
lens förmåga, integritet och hjälpvillighet. 

I en senare artikel betonade Astvik et al (2020) att TBSL handlar om att ge 
rätt förutsättningar, skapa personalstabilitet och arbeta med långsiktig ekono-
misk styrning för att operativa medarbetare ska uppfatta organisationen som 
tillitsvärdig och därmed vara villiga att ta på sig ett större ansvar. De menade att 
TBSL i första hand handlar om att skapa strukturer och förutsättningar för att 
operativa medarbetare ska kunna utföra sitt jobb och egentligen inte så mycket 
om att minska styrning och lita blint på medarbetare. De utfärdade en allvarlig 
varning för att TBSL kan skapa mindre hållbara arbetsmiljöer för medarbetare 
om det reduceras till en managementslogan som i praktiken inte innebär något 
annat än att ansvar förflyttas längst ut i organisationerna ”genom en förment 
välvillig men bedräglig tillitsdiskurs” (Astvik et al, 2020, p. 42–43). 
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Tillitsbaserade styrformer – Mer kollegial granskning och mindre 
hierarkisk styrning
Om TBSL till stor del handlar om att ge medarbetare handlingsutrymme, 
handlar en annan stor del om att se till så att medarbetare är tillitsvärdiga utan 
att för den sakens skull detaljstyra dem i en hierarkisk styrprocess. En metod 
för att återkommande stötta medarbetares kunnande och verksamhetsutveck-
ling och vidmakthålla deras tillitsvärdighet är att utanför hierarkin låta kunniga 
kollegor inom samma profession granska och bedöma styrkor och svagheter i 
arbetet. Denna horisontella styrning, som innebär att professioner praktiserar 
egenkontroll kan benämnas professionell styrning eller klanstyrning. Det är ett 
alternativ till traditionell hierarkisk styrning och kan därmed betraktas som en 
viktig styrform inom ramen för TBSL. Det kan också ses som ett komplement 
till extern administrativ och juridisk kontroll av legalitet (Svensson och Svens-
son, 2021).

Det finns ännu ingen forskning på effekter av att minska hierarkisk styrning 
och införa kollegial granskning, men det finns två studier som belyser hur lä-
rarprofessionen reagerade på införande av kollegial granskning (utan att någon 
annan styrning minskades). I det ena fallet (Mukhtar-Landgren och Altermark, 
2018) genomfördes den ”kollegiala” granskningen av personer anställda på den 
centrala förvaltningen som i och för sig tillhörde lärarprofessionen men som 
upplevdes av de granskade som utsända av ledningen och som kontrollerande 
och prestationsbedömande. Den andra studien (Fransson, 2018) handlade i 
större utsträckning om ”verklig” kollegial granskning, där erfarna kollegor från 
andra skolor genomförde granskningarna (Fransson, 2018). Trots det upplev-
de lärarna även denna form av granskning som hierarkisk och kontrollerade. 
Detta oväntade resultat förklarades med att skolan under så lång tid har präglats 
av styrning uppifrån, att de granskade har det som utgångspunkt. 

Det ska betonas att någon annan form av styrning inte verkar ha tagits bort 
i samband med införandet av kollegial granskning i de båda fallen, och att det 
alltså knappast kan betraktas som ett tydligt exempel på TBSL i form av att ökat 
handlingsutrymme kombineras med kollegial granskning, men det är ändå in-
tressant att konstatera att kollegial granskning i hög utsträckning uppfattades 
som hierarkisk styrning i de båda fallen. 

*
I den relation som står i fokus i detta avsnitt handlar TBSL om att skapa 

handlingsutrymme för medarbetarna så att de kan möta brukarna flexibelt, 
samtidigt som det är rimligt säkerställt att de genomför arbetet med kompe-
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tens, integritet och välvilja. Uppfattningen finns att staten på det hela taget 
har ett tillitsorienterat synsätt på offentliga medarbetare, vilket innebär att 
kommuner och regioner har ”handlingsutrymme att skapa handlingsutrym-
me” i många men inte alla verksamheter. Den forskning som har genomförts 
bekräftar i viss grad det väntade resultatet att medarbetare ser positivt på ett 
ökat handlingsutrymme medan cheferna håller sig mer avvaktande. Det finns 
indikationer på att det är svårt för enhetschefer att veta hur de ska styra och 
leda tillitsbaserat och ge medarbetarna ett handlingsutrymme som är väl avvägt 
utifrån deras tillitsvärdighet och förväntningar. Inte helt oväntat är dessutom 
en del medarbetare negativa till ett ökat handlingsutrymme. Vad som förefaller 
krävas för större entusiasm är att det handlingsutrymme som ges är avvägt mot 
medarbetarnas kompetens och att de i sin tur känner tillit till ledningen, inte 
bara till sin chef utan även till att de långsiktigt ges rimliga förutsättningar. Där-
utöver måste de känna att de ges stöd i sin nya roll. I övrigt kan konstateras att 
forskning kring effekter av att kombinera handlingsutrymme med TBSL-orien-
terade styrformer såsom värderingsstyrning, klanstyrning och mål- och resul-
tatstyrning med medarbetarinvolvering i princip är icke-existerande. Studier 
av kollegial granskning indikerar dock ganska oroväckande att horisontell styr-
ning i linje med TBSL uppfattas som hierarkisk och kontrollerande. 

Sammanfattning
Som framgår av avsnittet är forskningen om TBSL i olika relationer inom regi-
oner och kommuner inte särskilt omfattande. Flest studier har gjorts om TBSL 
i relationen mellan mellanchefer och medarbetare i mjuka verksamheter såsom 
hemtjänst och individ- och familjeomsorg och dessa studier vittnar om att det 
finns potential i att visa tillit och ge handlingsutrymme men att det också finns 
en hel del svårigheter. Genomförda studier om övriga relationer ger spridda 
insikter om möjligheter och begränsningar med TBSL men inget underlag för 
att närmare bedöma vilken betydelse TBSL har eller skulle få i relationerna.
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Avslutande diskussion

Syftet med den här rapporten var att besvara den övergripande frågan: Vad vet 
vi om tillitsbaserad styrning och ledning, och vad vet vi inte? Syftet preciserades 
och avgränsades med tre forskningsfrågor: Vad är TBSL? Hur spritt är TBSL i 
Sverige? Vad vet vi om TBSL utifrån genomförd forskning? Svaren på de tre forsk-
ningsfrågorna har getts i de tre förevarande avsnitten och upprepas inte här. 
Denna avslutande diskussion ägnas istället åt det övergripande syftets andra 
del: Vad vet vi inte om TBSL? och åt att göra förutsägelser om framtiden för 
konceptet.

Vad vet vi inte om TBSL?
Två fundamentala frågor om TBSL ställs i denna avslutande diskussion. Den 
ena har sitt ursprung i den centrala observationen att TBSL som koncept är 
vagt beskrivet, vilket leder fram till frågan hur TBSL kommer att utformas och 
användas i praktiken i svenska offentliga organisationer. Den andra frågan in-
riktas på vilka effekter TBSL kommer att ge. Diskussionen nedan visar att vi 
på det hela taget behöver veta mer om vad TBSL är och vilka effekter det ger. 

Hur kommer TBSL att utformas och användas i praktiken?
Det står tämligen klart att det saknas kunskaper om hur TBSL i praktiken utfor-
mas och används i kommuner och regioner. Den avrapporterade enkätstudien 
(avsnitt 3) visar att TBSL är spritt i kommunsverige, att TBSL syftar till att öka 
effektiviteten i bred bemärkelse och att det finns en del omständigheter som 
försvårar införandet, men den ger inga inblickar i hur kommunerna arbetar 
konkret med TBSL. Även i andra sammanhang har det konstaterats att intres-
set för TBSL är stort men att det är okänt hur arbetet egentligen utvecklar sig 
utöver att det pågår diskussioner om dess former (Bringselius, 2021c). Ett vik-
tigt arbete framöver blir därför att kartlägga hur TBSL utformas och används i 
kommuner och landsting. 

En intressant fråga är om TBSL med tiden kommer att få en mer konkret 
framtoning, exempelvis som ett management-koncept med tydligt beskrivna 
styr- och ledningspraktiker, eller om begreppet kommer att fortsätta ha en va-
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gare identitet i form av tillitsdelegationens ”förhållningssätt” och ”principer”. 
Fördelen med vaga beskrivningar av styr- och ledningskoncept är som tidigare 
nämnts att de kan anpassas lokalt till ett större antal verksamheter och därför 
lättare spridas. Om TBSL utvecklas till att bli mer konkret blir det intressant att 
följa om det kommer att utvecklas olika TBSL-modeller i olika verksamheter 
på grund av olika praktiska förutsättningar, inte minst när det gäller möjlighet 
att öka handlingsutrymmet men också avseende andra förhållanden som pro-
fessionaliseringsgrad bland anställda och möjlighet till fastanställningar och låg 
personalomsättning.  

En annan fråga är om ambitionen att TBSL ska införas i alla verksamheter 
i myndigheter, regioner och kommuner och i alla vertikala och horisontella re-
lationer (inklusive privata utförare) kommer att kvarstå eller om TBSL allt mer 
kommer att handla om relationen mellan första linjens chefer och medarbetare, 
vilket ju är den relation som ådragit sig störst forskarintresse och i praktiken 
också störst intresse från tillitsdelegationen. Det skulle förmodligen underlät-
ta utvecklingen av ett mer konkret koncept. Ett tecken på att utvecklingen går 
i den riktningen är följande sentida definition, där framför allt den operativa 
nivån betonas.

”Jag väljer att definiera tillitsbaserad styrning och ledning som en ledningsfilosofi 
som betonar tillit som förhållningssätt och styrprincip och där ambitionen är att 
framför allt skapa handlingsutrymme och förutsättningar för de medborgare/klien-
ter och medarbetare som möts i kärnuppdraget” (Bringselius, 2021b, s. 29).

Ytterligare en fråga är hur regioner och kommuner kommer att hante-
ra tillitsdelegationens uppmaning att anlägga ett systemperspektiv på TBSL. 
Två tydliga budskap i tillitsdelegationens betänkanden är att styrning och till-
lit måste balanseras noggrant i utformningen av styrning och ledning och att 
styr- och ledningspraktiker måste kombineras på ett genomtänkt sätt eftersom 
effekten av en praktik beror på vilka andra praktiker som den läggs samman 
med i styr- och ledningssystemet. Det väcker frågor om huruvida regioner och 
kommuner alls anlägger ett systemperspektiv på TBSL, exempelvis överväger 
vilka styr- och ledningspraktiker som kombineras bäst med ökat handlingsut-
rymme, eller om de snarare arbetar med en praktik åt gången, exempelvis inför 
”medledarskap”. 
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Vilka effekter kommer TBSL att ge?
Hur än TBSL utformas och används kommer det att finnas förhoppningar om 
att det leder till förbättringar som i slutändan gör den offentligt finansierade 
välfärdsproduktionen mer effektiv. I teorin kan TBSL öka effektiviteten på flera 
olika sätt. Det ökade handlingsutrymmet kan förbättra medarbetares möjlig-
heter att anpassa servicen efter varje brukares särskilda behov. Det kan ge lägre 
resursåtgång för styrning genom att både de som styr och de som styrs kan 
ägna sig åt annat och genom att kostnaderna för att utforma och underhålla 
formella styrsystem kan bli lägre. Det kan också skapa positiva psykosociala ef-
fekter som ökar medarbetares autonoma motivation, vilket är särskilt lämpligt 
för medarbetare som ansvarar för komplexa arbetsuppgifter. Omvänt kan det 
minska negativa psykosociala effekter av att medarbetare känner sig kontrolle-
rade och misstrodda. 

Som har framgått av den här rapporten har det emellertid inte bedrivits till-
räckligt med forskning för att veta om TBSL i praktiken ger de eftersökta effek-
terna. Forskningsläget ger snarare upphov till en del frågor som i någon mån 
dämpar förväntningarna på TBSL. En fråga är i vilken utsträckning ett ökat 
handlingsutrymme kan etableras i praktiken. Det måste accepteras av både 
över- och underordnade och balanseras mot andra viktiga principer i de offent-
liga organisationernas värdegrunder. En relaterad fråga är om ökat handlingsut-
rymme är ett universalmedel för ökad effektivitet. En rimlig tanke är att frihet 
och handlingsutrymme är bra för vissa verksamheter och medarbetare i vissa 
situationer men inte för andra verksamheter och medarbetare i andra situatio-
ner. Ytterligare en fråga är om resursåtgång för styrning och ledning verkligen 
kommer att minska om TBSL införs. Flera av de studier som har genomförts 
och de rekommendationer som har givits pekar snarare på att TBSL innebär 
mer arbete med styrning och ledning. Avslutningsvis är en intressant fråga i hur 
stor utsträckning dagens styrning i offentliga organisationer verkligen skapar 
negativa psykosociala effekter och i vilken utsträckning TBSL har potential att 
skapa positiva. Kanske ska inte de negativa effekterna av formell styrning över-
drivas eftersom det finns tecken på att styrning också har en positiv, möjliggö-
rande roll att spela, både för chefer och medarbetare. 

En annan fråga som ligger lite i utkanten av vad som tidigare har diskute-
rats är vilken betydelse TBSL kan komma att få för chefers och medarbetares 
arbetsmiljö. För chefer kan TBSL innebära en hållbarare arbetsmiljö genom 
att de blir mindre belastade av planering, detaljstyrning, kontroll, mätning och 
rapportering och de kan avlastas av att medarbetare i större utsträckning le-
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der sig själva. Å andra sidan kan kraven på dem öka genom att de måste skapa 
handlingsutrymme för medarbetare, ge stöd och skapa trygghet och säkra till-
litsvärdighet, vilket handlar om noggrann rekrytering, värderingsstyrning och 
kompetensutveckling. För medarbetare kan TBSL bidra till en bättre arbets-
miljö genom att de slipper detaljstyrning, får ökad frihet i arbetet och känner 
en större arbetstillfredsställelse när de ges möjlighet att brukaranpassa servi-
cen. Men belastningen på dem kan också öka om de ges större ansvar utan att 
de samtidigt får mer resurser i form av tid och stöd. Kopplingen mellan TBSL 
och chefers och medarbetares arbetsmiljö är ett angeläget forskningsområde 
framöver. 

Framtiden för tillitsbaserad styrning och ledning
För närvarande är TBSL ett vagt fenomen men det förknippas med positivt 
värdeladdade ord som tillit, handlingsutrymme, medborgar-/brukaroriente-
ring, samverkan, långsiktighet, öppenhet etc. Dessutom kopplas det samman 
med en vilja att ta bort detaljstyrning och onödig administration, vilket också 
vanligtvis är populärt. Sammantaget har det (uppenbarligen) givit TBSL goda 
möjligheter att sprida sig till offentliga organisationer och det är inte omöjligt 
att spridningen kommer att fortsätta ett tag till. Det ska emellertid noteras att 
det som utmärker vaga koncept som sprids snabbt är att de vanligtvis inte blir 
så långlivade. 

Ett par faktorer förefaller avgörande för om TBSL ska få ordentligt fäste i 
den offentliga sektorn. Den ena är vad som händer i verksamheterna när TBSL 
ska införas och användas och vagheten och bristen på konkretion i begreppet 
på allvar uppdagas. Kommer förmågan att finnas lokalt att materialisera TBSL 
i tydliga styr- och ledningspraktiker? Den andra är vad som händer när miss-
tag och försummelser eller olikformig service uppkommer i verksamheten och 
detta kopplas samman med avsaknad av styrning och för stora frihetsgrader för 
operativ personal. Enkätundersökningen visar att en tredjedel av kommuner-
na som arbetar med TBSL redan upplevt att mer styrning blir lösningen när 
enskilda problem uppkommer och uppmärksammas i verksamheten. Frågan 
är om de ytterst ansvariga politikerna och högre tjänstepersonerna långsiktigt 
kommer att avstå från att återinföra styrning och kontroll om problem uppda-
gas, inte minst i politiskt känsliga verksamheter.
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