
”Problemet är en form av styrning och 

ledning med fjärrkontroll, där man är 

avskuren från verksamheten men 

ändå fast besluten att kontrollera den. 

Man omorganiserar oförtröttligt, 

mäter som en galning, premierar en 

heroisk form av ledarskap, gynnar 

konkurrens där det man behöver är 

samarbete...”

(Henry Mintzberg, 2017)



Tillitsdelegationen 

En del av regeringens tillitsreform:

”Styrningen ska ta till vara medarbetarnas 

kompetens till nytta för medborgare och företag. 

Det är utgångspunkten i regeringens 

tillitsreform.”
Regeringsförklaringen september 2016





Så här arbetar vi:

- Forum och nätverk för kunskaps- och 

erfarenhetsutbyte

- Möten med många olika intressenter

- Försöksverksamheter

- Samarbete med forskare

- Dialog och samskapande



Det goda mötet

• Vad skapar värde i det 

goda mötet?

• Vad skapar hinder?

• Stödjer hela styrkedjan 

det goda mötet?

• Vilka styrsignaler 

påverkar detta möte?



Styrningens olika delar

Regelstyrning Lagar och förordningar, avtal

Ekonomisk styrning Budgetering och uppföljning

Prestationsstyrning Incitament och kontroll av 

kvalitet, effektivitet, 

måluppfyllelse osv

Normstyrning Kultur och ledarskap

Mål- och resultatstyrning



Tre hörnstenar – alla ska beaktas



Konkurrens

Pris

Marknad

Incitament

NPM

Reglering

Auktoritet

Hierarki

Byråkrati

Tillit

Samarbete

Kollegialitet

Värdegemenskap

Balans mellan tre styrprinciper

Adler (2001) Market, Hierarchy, and Trust: The Knowledge 

Economy and the Future of Capitalism. Organization 

Science, 12 (2), 215-234.

Styrprincip

Tonvikt
i styrning och ledning

Bringselius, 2018



KUNNA

Förmåga

VÅGA

Integritet

VILJA

Hjälpvillighet

Förutsättningar för tillit



Tillitsbaserad styrning och ledning

…är styrning, kultur och arbetssätt med fokus på

verksamhetens syfte och medborgarens behov, 

där varje beslutsnivå aktivt verkar för att

• stimulera samverkan och helhetsperspektiv, 

• bygga tillitsfulla relationer samt 

• säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa 
medborgaren.



En fråga för hela styrkedjan

• Politiska beslutsfattare

• Tjänstemän

• Chefer och medarbetare

• Stabsfunktioner

• Tillsynsmyndigheter

• Utvärderande och 

normerande organisationer

• Samverkande parter



Vägledande principer
för att styra och leda med tillit

Tillit. Sträva efter att som utgångspunkt 
välja att lita på dem du samarbetar med 
och ha positiva förväntningar.

Medborgarfokus. Sätt medborgarens 
upplevelse och kunskap i fokus och 
försök förstå vad medborgaren sätter 
värde på.

Helhetssyn. Uppmuntra alla i styrkedjan 
att aktivt och gemensamt ta ansvar för 
helheten och samverka över gränser.

Handlingsutrymme. Delegera 
handlingsutrymme och välkomna 
medbestämmande, men var också tydlig 
kring vem som har mandat att göra vad, 
och skapa goda förutsättningar för 
medarbetarna att klara sitt uppdrag.

Stöd. Säkerställ ett verksamhetsnära och 
kvalificerat professionellt, administrativt 
och psykosocialt stöd i kärnuppdraget.

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

Öppenhet. Sträva efter öppenhet genom 
att dela information, välkomna 
oliktänkande och respektera kritik.

Långsiktighet. En uthållig och 

strategisk planering som ger 

goda resultat på lång sikt.  



Tillit innebär…

• inte fritt valt arbete, utan samarbete inom tydliga ramar

• en balanserad syn på medarbetare, chefer och kollegor –

varken naivism eller cynism

• att premiera lärande genom att överse med mindre allvarliga 

misstag, men agera på allvarliga problem

• att lagar och regelverk ses som dynamiska

• fortsätta kontrollera och följa upp, men mer selektivt och 

utifrån dialog med den granskade

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



Samordningsförbunden – utgår från 

helhetssyn och medborgarens fokus

Ledning och styrning i och av samordningsförbunden 
präglas av tillit. Tillit är också en av grunderna för 
samverkan. Huvudsekreteraren för Tillitsdelegationen ger 
sin bild av vilken roll och vilka förutsättningar 
samordningsförbunden har för att utveckla en 
tillitsstyrning…..

…..Möjliggörare för praktisk (lokal) och strategisk 
(nationell) samverkan - med syftet att skapa hållbara och 
långsiktiga lösningar för individer med en utsatt position i 
samhället. HELHETSSYN! 



Men, det finns utvecklingsområden 

för att lyckas

• Tillit eller misstro mellan parterna lokalt, 
regionalt och nationellt?

• Kommunikativt genomslag – alla ska känna 
till…

• Finansierade insatser utvecklas och genomförs 
med god kvalitet – hur vet vi? Stort behov av 
utvärdering och uppföljning. 



NNS

• Mötesplats för NNS medlemmar

• Utveckla dialog med SF

• Aktiv bevakare av medlemmarnas intressen lokalt, regionalt 

och nationellt

• Med hög kompetens bidra till medlemmarnas verksamhet

• Utgöra en nationell politisk arena för att påverka 

medlemsförbundens förutsättningar på lokal, regional och 

nationell nivå

FÖRSTA VALET VID SAMVERKAN OM VÄLFÄRDSTJÄNSTER



Innovation
Testbäddar, idélabb, kultur med 

möjlighet att testa nya idéer

i liten skala

God arbetsmiljö
Psykologisk trygghet, teamarbete,

delaktighet, handlingsutrymme,

attraktiva arbetsmiljöer

Lättare att bekämpa 

korruption
Kanaler för visslande och 

ämbetsmannakultur

Tjänstekvalitet
Fokus på att skapa förutsättningar

i kärnverksamheten, med nära stöd,

en lärande kultur och möjlighet till 

kontinuerlig kvalitetsutveckling

tillsammans med brukaren

Förbättrade lagar 

och regelverk
Möjlighet att påverka regelverk

för brukarmötande yrken, då det

uppstår målkonflikter, etc.

Effektivisering
Upprensning bland resultatmått 

och andra rapporteringskrav,

aktiva insatser för att minska 

onödig administration.

Evidensbaserad praktik
Nära samarbete med forskning,

för att säkerställa evidensbaserade

arbetssätt och utveckla ny kunskap.

Tydligare politiska beslut
Tydliggörande av rollfördelning

mellan förvaltning och politik

för att skapa en effektiv politik 

och underlättar samarbete.

Tillit
V a d  h a r  v i  a t t  v i n n a ?

Bringselius, 2018



Följ oss på sociala medier och 

på vår hemsida: 

www.tillitsdelegationen.se

http://www.tillitsdelegationen.se/

