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Styr och leder vi offentlig verksamhet 

på ett bra sätt idag?



För många resultatmått och 
rapporteringskrav. Formalism och 

regelverk som försvårar 
samverkan.

Frånvarande chefer som 
sköter administration eller 
detaljstyrande, auktoritära 

chefer

Styrning som leder till fel 
beteenden fel eller ger en 

skev bild av verksamheten. 
Fokus på det mätbara.

För stort fokus på strategiska 
planer och för litet intresse 

för kärnverksamheten.
Växande central byråkrati.

Tystnadskultur med rädsla för 
att göra fel. Reprimander vid 
mindre formfel, medan större 

fel lämnas ohanterade.

Bristande stöd till 
kärnverksamheten då 
staberna har blivit mer 
styrande än stödjande.

Bristande lyhördhet för 
brukarens önskemål 

och behov

Bristande förmåga till 
innovation och 

utveckling



Hälso- och sjukvården kan inte fungera utan 

styrning, men den kan definitivt fungera utan 

den form av styrning som idag har blivit alltför 

vanlig. Jag kallar det för styrning med 
fjärrkontroll, därför att den är avskuren från 

verksamheten, men ändå fast besluten att 

kontrollera den. Det här fungerar dåligt även i 

det näringsliv som den kommer från. 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.”

(Henry Mintzberg, 2017, ”Managing
the Myths of Health Care”. Sid. 2, 
egen översättning)



”Ett vanligt, och viktigt, skäl till att 

förpappringen sker är att man vill utveckla 

rättssäkerheten för till exempel boende. 

Risken är dock att när rättssäkerheten 

innebär ett korrekt skött pappersarbete, att 

allt finns i papprena så riskerar de att leda till 

en falsk trygghet. När pappersvärlden och 

den levda verkligheten glider isär innebär det 

att det som är säkrat i pappersvärlden inte är 

det i det levda verkligheten.” 

Jonna Bornemark (2018), ”Det 
omätbaras renässans – en 
uppgörelse med pedanternas 
världsherravälde. Volante.
Sid. 56.





”Jag vill inte höra fler ogenomtänkta förslag från okunniga, 

detaljstyrande politiker, regiondirektörer eller administratörer. 

Jag vill inte ha fler mellanchefer, chefsstöd, samordnare, 

lotsar eller koordinatorer som koordinerar sådant jag inte vill 

ha. Jag vill inte höra ordet produktion när det heter sjukvård. 

Jag vill inte ha fler musmattor med värdegrundsord, inte fler 

ledningsgrupper där ingen vågar vara ärlig. Jag vill inte ha fler 

kontrollfunktioner eller enkäter utformade av människor som 

inte förstår vad vi gör. Eller vad de själva gör.”

(Anna Spencer i Dagens Medicin, augusti 2018)



Kan tillitsbaserad styrning och ledning 

vara en väg framåt?



Låter flummigt….

Bara en politisk dagslända, 
ett mode som snart går 

över…

Ska vi värna rättssäkerheten 
fungerar knappast tillit…

Naivt att lita på 
medarbetare så där…

Något för dem som inte 
förstår vilket värde vi tillför 

som chefer eller från 
staberna…

Låter som fritt valt 
arbete…

Det betyder väl att 
medarbetare ska ha 
tillit till sina chefer?



Tillit är en ledningsfilosofi som innebär att vi väljer att 

lita på att människor i kärnverksamheten har kunskap, 

omdöme och vilja att genomföra sitt arbete på ett bra 

sätt utan detaljstyrning 

och att organisationens viktigaste uppdrag är att skapa 

förutsättningar utifrån behoven i mötet mellan 

medarbetare och medborgare.

Källa: Louise Bringselius (2018) Tillit: En 
ledningsfilosofi för framtidens offentliga sektor. 
Komlitt Förlag.

HUVUDRIKTNING
Nedifrån och upp
ATTITYD
I första hand hjälpa och främja 
FOKUS
Mötet mellan medarbetare och brukare
VERKTYG
Lärande, helhetsansvar, relationsbyggande
UTVÄRDERING
I första hand lokal, kollegial och kvalitativ

Definition



MotivationTeamarbete
& lärande

Psykologisk
trygghet

Vissel-
blåsande

Aktuell forskning i samma riktning

Innovation
Arbetsmiljö

Kvalitetsarbete
Brukarinflytande

Värdegrund



Styrning

Källa: Louise Bringselius (2018) Tillit: En 
ledningsfilosofi för framtidens offentliga 
sektor. Komlitt Förlag.



”Om fokuserat ledarskap 
innebär att endast en person 
tillskrivs status som ledare, 
innebär […] distribuerat 
ledarskap att det samlade 
ledarskapet i en organisation 
kan vara utspritt bland vissa, 
många eller kanske alla 
organisationens medlemmar.”

(Peter Gronn, 2002, Distributed Leadership as a 
Unit of Analysis, The Leadership Quarterly)

Att göra sig tillitsvärdig 
handlar om…

• att kunna hjälpa

• att vilja hjälpa

• att våga hjälpa

(även om du måste utmana 
strukturer)



Ledarskap

Källa: Louise Bringselius (2018) Tillit: En 
ledningsfilosofi för framtidens offentliga 
sektor. Komlitt Förlag.



Men vad har detta att göra med

New Public Management?



Fritt utifrån: Adler (2001) Market, Hierarchy, 
and Trust: The Knowledge Economy and 
the Future of Capitalism. Organization 
Science, 12 (2), 215-234.

Källa: Louise Bringselius (2018) Tillit: En 
ledningsfilosofi för framtidens offentliga 
sektor. Komlitt Förlag.

Tillit – en av tre styrprinciper



Byråkrati
Linjestyrning

Konkurrens
Incitamentsstyrning

Tillit
Kollegial styrning

Inspirera
Bygga teamkänsla

Skapa förutsättningar

Tillit – en av tre styrprinciper



Tillit – från filosofi till praktik



1. Öppenhet - att dela information, 
välkomna oliktänkande och välkomna 
förbättringsförslag från kärnverksamheten

2. Att delegera handlingsutrymme, 
välkomna medarbetarinflytande, men 
också vara tydlig kring mandat och 
prioriteringar.

3. Ett verksamhetsnära och hållbart 
administrativt, psykosocialt och 
professionellt stöd i kärnverksamheten

4. Att premiera kunskapsutveckling, 
lärande och en evidensbaserad praktik.

5. Att stimulera alla i verksamheten att 
gemensamt ta ansvar för helheten och 
samverka över gränser - medledarskap.

6. Att utgå från brukarens perspektiv och 
behov.

7. Att sträva efter att som utgångspunkt 
välja att lita på dem man samarbetar med 
och ha positiva förväntningar.

Principer för tillitsbaserad styrning och ledning

Källa:
Bringselius i SOU 2018:38 (kap. 3)



Kultur
& ledarskap

Organisation/
processer

Styrning

Exempel:

• Undvik att skilja mellan chefer och 
medarbetare

• Ha som policy att förlåta mindre fel, men 
agera på allvarliga. Psykologisk trygghet.

• Stärk strukturer för kollegialt lärande samt 
lärande från aktuell forskning

• Levande kollegial dialog kring värderingar i 
vardagen, dvs prioriteringar och dilemman.

• Gemensamma visioner, meningsfullt 
arbete. Teambyggande och 
medmänsklighet.

Exempel:

• Förenklingsforum - minimera detaljstyrning 
och onödig formalism.

• Samskapade prestationsmått – låt 
verksamheten komma med förslag.

• Kollegiala strukturer för kvalitetsutveckling

• Medarbetares inre drivkrafter i centrum –
dialog kring individens motivation.

• Belöna även insatser som ger resultat i 
andras budget – och även sådant som inte 
kan mätas.

• Tillåt ”skunk work”, dvs fritt arbete i linje 
med verksamhetens uppdrag för att hitta 
nya sätt att arbeta

Exempel:

• Processer som tillåter ständiga justeringar av 
medarbetare samt flexibilitet för olika brukares 
behov.

• Innovationslabb och idéslussar, där medarbetare 
tar beslut och får stöd av staber mm.

• Arbetsfördelning som gör det möjligt för 
medarbetare att fokusera på sitt huvuduppdrag.

• Lokalt närvarande staber som stöttar

• Strukturer för samverkan i team och över gränser

• Få beslutsnivåer, rimliga kontrollspann

Tillit i praktiken – exempel på insatser



Webbaserad förslagsplattform
(idélabb)



”På framtidens vårdavdelning har man sneglat lite 
på hur man gjorde förr. I stället för att alla gör allting 
sköts arbetsuppgifterna av dem som har rätt 
kompetens att utföra dem, vilket betyder att 
involvera andra yrkeskategorier än de traditionella 
på avdelningen. Bland personalen finns förutom 
läkare, sjuksköterskor och undersköterskor även 
farmaceut, receptarie, medicinsk sekreterare och 
avdelningsvärd. Genom att renodla 
arbetsuppgifterna har sjuksköterskorna avlastats, 
och avdelningen har till skillnad mot sjukvården i 
övrigt inte haft några problem att rekrytera 
sjuksköterskor.”
(Läkartidningen nr 38/2017)



Tillit i praktiken – exemplet Google

”De mest talangfulla människorna på planeten är 

alltmer fysiskt rörliga, alltmer uppkopplade med hjälp 

av teknologi och – framför allt – allt lättare att upptäcka 

för arbetsgivare. Denna globala arbetskraft vill vara i 

företag med stor frihet och talangerna kommer att flöda 

till dessa företag. […] Men det är svårt att skapa en 

sådan arbetsplats, eftersom maktdynamiken i hjärtat av 

ledningen tenderar att styra bort från friheten. 

Medarbetare är beroende av sina chefer och vill göra 

dem nöjda. Men när fokus ligger på att tillfredsställa din 

chef innebär det att det skulle vara riskabelt att ha en 

öppenhjärtig diskussion med hen. Och om du inte gör 

chefen nöjd kan du bli rädd eller förnärmad.”

(Laszlo Bock, 2016, ”Work Rules! Insights from Inside Google That Will 

Transform How You Live and Lead.”)

Laszlo Bock, personaldirektör på 
Google under tio års tid. Flyttade 
vissa HR-beslut från överordnad 
chef till särskilda helt oberoende 
grupper eller grupper med kollegor 
på samma nivå. Besluten kunde 
gälla t ex nyanställning, 
avskedande, 
prestationsutvärdering, 
lönesättning eller befordran. 



Fler exempel

1. Linköpings kommun: kollegial kvalitetsutveckling i grundskolan
Malmö kommun: kollegial kvalitetsutveckling i förskolan

2. Skatteverket: att hjälpa människor och företag att göra rätt

3. IVO och Arbetsmiljöverket: samordnad tillsyn
Skolinspektionen: lärande tillsyn

4. Täby kommun: grundskola där politiken lämnar alla operativa 
frågor till professionen

5. Skånes universitetssjukhus: plattare organisation, samskapad 
styrning och kollegiala samtal kring arbetsmiljö

6. Försäkringskassan och Danmarks regering: 
regelförenklingskampanjer

7. Helsingborgs stad, m fl: Bostad först i socialtjänsten
Självvald inläggning i psykiatrin



Tillit i praktiken –
attityd till kritiska medarbetare

Varför kritik?

• Rädsla

• Okunskap

• Egenintresse

• Personlighet

• ….



Sammanfattning



Tillit är en ledningsfilosofi som innebär att vi väljer att 

lita på att människor i kärnverksamheten har kunskap, 

omdöme och vilja att genomföra sitt arbete på ett bra 

sätt utan detaljstyrning 

och att organisationens viktigaste uppdrag är att skapa 

förutsättningar utifrån behoven i mötet mellan 

medarbetare och medborgare.

HUVUDRIKTNING
Nedifrån och upp
ATTITYD
I första hand hjälpa och främja 
FOKUS
Mötet mellan medarbetare och brukare
VERKTYG
Lärande, helhetsansvar, relationsbyggande
UTVÄRDERING
I första hand lokal, kollegial och kvalitativ

Att göra sig tillitsvärdig 
handlar om…

• att kunna hjälpa

• att vilja hjälpa

• att våga hjälpa

(även om du måste utmana 
strukturer)



Tillit innebär…

• inte fritt valt arbete, utan samarbete inom tydliga ramar

• en balanserad syn på medarbetare – varken naivism 
eller cynism

• att premiera lärande genom att överse med mindre 
allvarliga misstag, men agera på allvarliga problem

• att stärka rättsstaten genom att ge feedback som 
säkerställer att lagar och regelverk är ändamålsenligt 
utformade

• att fortsätta kontrollera, men mer selektivt och utifrån 
dialog med den granskade

• ansvar för alla delar av styrkedjan – från politik till golv

Källa: SOU 2018:38



Tillitståget
Ett nätverk på Facebook där vi delar goda exempel

Gå gärna med!



Tack!

Louise Bringselius
www.bringselius.se   
louise@bringselius.se

Ny bok kan förhandsbeställs från www.komlitt.se


