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Vad gör jag när jag inte är här?
Ämnesansvarig professor i socialt arbete vid 
Linnéuniversitetet + seniorprofessor i Lund
Har en bakgrund som socionom och ca tio är på fältet
Undervisat under en längre tid i Lund, särskilt om socialt 
förändringsarbete och på masternivå
Jobbat mycket med framtidsverkstäder och open space 

Den senaste forskningen har handlat om bland annat våld i 
nära relationer, implementering av bedömningsinstrument 
inom försörjningsstöd, tidiga och förebyggande insatser inom 
social barnavård, standardisering och om samhällsarbete.

På gång är ”Take away-studien”, implementeringsforskning om 
Bostad först och IPS (Individual Placement och Support)



Detta vill jag prata om

 Vad är inte
tillitsbaserad
styrning?

 Vad gör
Tillitsdelegationen?

 Vad gör Helsingborg 
som är så intressant?



Framtiden är inte som förr…
 Oförutsägbart och komplext
 Globala influenser
 Medborgare med intresse och kompetens att

lägga sig i
 Universiteten har inte längre

kunskapsmonopol – Google University nästa? 
 Innovation dagens modeord tillsammans med
 Samskapande
 Tillit och
 Brukarinflytande/medverkan





1. Vad är inte tillitsbaserad styrning?







Vad säger forskningen?
 Från varuproduktion 

till mer komplexa 
tjänstesystem

 ”Man kan inte leda 
utan att mäta”

 Finns ett otal varianter 
och metoder

 Ofta omskrivet och 
kritiserat – men anses 
nödvändigt

 Beroende av korrekta 
data

 Shit in – shit out
 Professionslogik 

kontra 
organisationslogik

 Olika slags logiker i 
spel samtidigt; hur 
påverkas mätningen? 
Kan man tjäna något 
på att luras och 
rapportera fel till 
chefen?



Exempel på en studie: Kvalitetsstjärnan – Oucome star
Case i en dansk kommun bland institutioner för hemlösa



Slutsatser
• De data som producerades var beroende av olika slags 

logiker i organisationen; instrumentell (vi gör som chefen 
säger), strategisk (det beror på) och professionell (det 
som gagnar klienten bäst)

• Hur man markerade kunde skifta från en situation till en 
annan

• ”Irrationella” faktorer som tillit och hur man förstod 
meningen med outcome star har betydelse för hur olika 
slags logiker uppstår. 

• Framgångsrik performance management beror inte bara 
på goda strukturer, utan även på goda relationer



Procedurstyrning

Tidsepok Fram tom 1970-tal

Princip Byråkrati

Organisering Top-down

Statens syrmedel Regulativa: piska

Procedurer Detaljreglera

Instrument Lagar

Legitimeringsgrund Ansvar

Utvärdering Revision

Mötesform Sammanträde

Huvudproblem Efterlevnad

Top-down 
är ute… 



Mål o resultatstyrning

Tidsepok 1980-2000-tal

Princip Marknad

Organisering NPM

Statens syrmedel Ekonomiska: morot

Procedurer Måluppfyllelse

Instrument Mål

Legitimeringsgrund Konkurrens

Utvärdering Målutvärdering

Mötesform Förhandling

Huvudproblem Insyn

Mål- och 
resultatstyrning
ifrågasätts
allt mer…



NPM New Public Management

 Konkurrensutsättning
 Marknadsprinciper
 Kunden i centrum
Men
 Ökad administration och överbyggnad
 Upphandlingssystem
 Ökad kontroll
 Politiskt infekterat



Nätverksstyrning

Tidsepok 2010-tal och framåt

Princip Galleria

Organisering Horisontell

Statens syrmedel Informativa: predikan

Procedurer Diskutera

Instrument Samverkan, samskapande

Legitimeringsgrund Koordinering

Utvärdering Lärande, följeforskning

Mötesform Dialogkonferens 

Huvudproblem Komplexitet

Styrning genom
nätverk är inne;
Network governance
Metagovernance
Tillitsbaserad 
styrning



2 Vad gör Tillitsdelegationen?

Tillitsdelegationen är en statlig utredning
som ska bidra till att minska onödig
administration och krångel
Forskare har följt 12 särskilda satsningar
inom vård, skola och omsorg
Delegationen har arbetat aktivt med 
konferenser och kommunbesök
Många skakar på huvudet; det här går väl
inte?



Tillitsbaserad styrning  kan vara att ta tillvara 
den kunskap och det engagemang som finns 
ute i verksamheterna och att skapa bra 
förutsättningar för detta

”Tillitsbaserad styrning och ledning  är styrning, kultur och 
arbetssätt  med fokus på verksamhetens syfte  och brukarens 
behov, där varje  beslutsnivå aktivt verkar för att  stimulera
samverkan och  helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla  relationer 
samt säkerställa förmåga,  integritet och hjälpvillighet.”

1 Mindre styrning inte mer
2 Skapa förutsättningar hos personal
3 Samarbete ses som en viktig princip



Anslagsfinansiering  
där prioriteringar  

görs i dialog mellan  
politik, tjänstemän  

och profession.

Möjliggörande  
ersättningsmodell

Platt organisation  
där man lättarekan  

göra horisontella  
omprioriteringar  

och undvika  
stuprörstänkande

Korta  
beslutsvägar

Pilotstudier,  
testbäddar,  

medarbetardriven  
verksamhets-

utveckling

Möjlighet att  
testa sina idéer

T ex självvald  
inläggning i  

psykiatrin, bostad  
först

Brukarinflytande

Exempel på tillitsskapande initiativ



Hållbara  
basprocesser,

digitalt stöd, nära  
stöd till  

kärnverksamheten

Staber som stödjer
och underlättar för
kärnverksamheten

Tydlig fördelning av  
roller och inriktning  
mot förståelse och  
samförstånd mellan  

politik och  
myndighet samt  
inom politiken

Gott samarbete  
mellan politik och  

verksamhet

T ex Hälsostaden  
Ängelholm, med  

samlad primärvård,  
specialistvård och  
kommunal omsorg

Samverkan genom  
samorganisering

Central funktion  
som tar emotlarm

och kritik från  
verksamheten

Visselblåsar-
funktion



En gemnsam  
värdegrund som  

stimulerar tillit och  
skapar inre  

motivation, dvs  
engagemang i  

uppdraget

Gemensamma  
värderingar

Positiv feedback  
utifrån goda  

prestationer, för att  
stimulera lärande  
och motivation

Uppmuntra lärande  
utifrån goda exempel

Minskad frekvens i  
rapportering, dialog  
kring utformningen  
& användarvänligt  

gränssnitt

Initiativ för att minska  
onödig rapportering

Nationell  
kunskapsstyrning för  

att säkerställa att  
bästa tillgängliga  

kunskap används i  
vård och omsorg

Evidensbaserad  
praktik



3 Vad gör Helsingborg som är så
intressant?



Brukare 1: Ja tilliten ökar ju när jag blir delaktig 
i ansvaret i att nåt ska fungera.
Brukare 2: Det får ju växa in.
Brukare 3: För i ärlighetens namn, tilliten det 
tar ju tid hos både brukare och personal.
Brukare 4: Det får förtjänas på båda hållen så 
är det ju.



I ,öppnasoc.se 'Förvaltnings- --
41111111

Ledningsgrupp  
för utveckling

_,_ , ledning

'

Gemensam  
utvecklingsgrupp



Ett exempel på
nya tjänster
som kommit till
genom
samskapande







Helsingborg som exempel

 Bostad Först innehåller en stark tilltro till människans
förmåga till förändring, självbestämmande och
återhämtning. “Deltagarstyrt” ett kodord.

 Utifrån socialt arbete: applåder för inklusion och
motverkande av utanförskap!

 Helsingborg har en långsiktig relation med Lunds
universitet: critical friend, stöd, vision, innovation, 
kunskapsstöd…

 Helsingborg tar vara på möjligheten till samskapande; 
“co-operation”

 Det finns styr- och ledningssystem som stödjer
samskapande

 Utmaning att förankra inom organisationen, inte
självklart för alla



Samskapande en del av vår nya tid

 Collaborative governance
 Komplexitet, mångfald, nätverk
 Kunskap och idéer produceras utanför offentlig

förvaltning
 Innovationer är nödvändiga
 Samskapande kan vara nyckeln till framgång och

för att bevara demokrati
 Förmåga till dialog och resursmobilisering, 

“absorptive capacity”, tillit som mekanism, 
implementering av innovationer



Vad kan vi då lära om tillit och om 
tillitsbaserad styrning och ledning?

1. Tillit måste förtjänas, kan inte beordras fram
2. Ibland krävs det mindre tillit och inte mer
3. Två synsätt står mot varandra: Kontroll, regler

och efterlevnad mot samverkan och lärande
4. Ökad tillit till medarbetare och brukare är vara

både nödvändigt och utmanande
5. Det kan krävas ordentliga samtal om sådant

som kulturen på arbetsplatsen, hur makt
fördelas, handlingsutrymme och inflytande för
medarbetare och brukare och vad det innebär
att vara en god professionell



Tack för ordet, nu ser jag 
fram mot era frågor och

att få diskutera
Verner.Denvall@soch.lu.se
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