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Tillitsbaserad styrning och ledning

…syftar till att minska onödig kontroll 
och detaljstyrning i offentligt 

finansierad verksamhet och att bättre 
ta tillvara medarbetarnas kompetens 
för att på så sätt skapa mer kvalitet i 

tjänsterna till medborgaren. 

Konkurrens

TillitReglering

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

Region Skåne: Hälso- och sjukvårdenMalmö: Förskolan

Linköping: Grundskolan

Landstinget Kalmar: Hälso- och sjukvården

Skolinspektionen: Skolan

Alingsås och Bräcke Diakoni:
Idéburet offentligt partnerskap 
vårdkedjan

Borlänge: Individ- och familjeomsorgen IVO och Arbetsmiljöverket:
Socialtjänsten och akutsjukvården

Nyköping: Socialtjänsten

Helsingborg: Socialtjänsten

Sundsvall: Hemtjänsten



Nyköping
• Skapa en gemensam 

förståelse för uppdraget 
och vilka förutsättningar 
som saknas

• Struktur och kultur för att 
utbyta bilder och 
perspektiv, både vertikalt 
och horisontellt

• Dialogbaserad uppföljning



• Gå i brukarens/kundens skor -
tjänstedesign

• Samla alla berörda runt bordet
• Öka handlingsutrymmet för 

dem närmast brukaren
• Chefen och staberna som 

möjliggörare
• Feedbackloop uppåt i kedjan

Sundsvall



”Vi måste sluta titta på den unge från olika håll
och snarare inta hens perspektiv.”

Jonatan Alamo Block 
utbildningsdirektör Falu kommun



Politiker

Forsberg Kankkunen 2014 Gender, Work & Organization; Björk & Härenstam 2016, Scand J Management 
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Arenor för dialog mellan de olika rummen



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 
kärnverksamheten.

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.

(Bringselius, 2018)



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 lagar och regelverk ska följas, men möjligheten att påverka 
dem ska utnyttjas

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

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



Tillit vs sanktioner
”We study the behavior of the parents over three periods. 
In the first four weeks period we simply record the number
of late-coming parents. In the second period, twelve
weeks long, we introduce a monetary fine for late-
coming parents. As a result the number of late-coming 
parents increased significantly. In the last period of four
weeks we observed the effect of cancellation of the fine. 
Here the result was that the number of late-coming 
parents remained stable at the level prevailing in the 
second period, hence higher than it was in
the first period, before the introduction of the fine.”

Uri Gneezy & Aldo Rustichini (2000), A fine is a price, 
Journal of Legal Studies.



”Ska en dator ta över vårt jobb? 
Litar man inte på oss?”

Kan användningen av AI, i detta fall ett 
profileringsverktyg kombineras med att stärka 
medarbetarnas handlingsutrymme i sitt 
yrkesutövande? 



Profileringsverktyg 
– råd till ett lyckat genomförande

1. Det är möjligt att skapa tillräckligt träffsäkra prediktioner med PV.
2. Ett träffsäkert PV förutsätter rika data och god analysförmåga.
3. PV ensamt räcker inte långt – bör kombineras med effektiva 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
4. Ett PV kan aldrig helt ersätta en arbetsförmedlare.
5. Mer effektutvärderingar behövs för att veta hur väl PV fungerar.



Profileringsverktyg 
– råd till ett lyckat genomförande

För att ett PV ska få praktiskt genomslag, krävs det (i) förståelse, (ii) 
acceptans och (iii) engagemang för verktyget hos alla berörda, från 
politiken till medarbetaren.
6. För förståelse krävs det information om PV och dess intentioner.
7. För acceptans krävs att PV uppfattas som ett bra hjälpmedel, att det 

är enkelt att använda och det finns resurser att sätta sig in i det nya 
arbetssättet. 

8. Engagemang bygger på delaktighet i utformning och införande.
9. Resultatorienterade arbetsförmedlare i kombination med ett tydligt 

mål om ökad effektivitet underlättar genomslag.
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Slutsats  

”Kan användningen av ett profileringsverktyg kombineras                              
med att stärka medarbetarnas handlingsutrymme i sitt yrkesutövande?”

• Ja!
• Ett väl utformat profileringsverktyg kan erbjuda ett stöd till den förändring 

– mot en mer tillitsbaserad styrning – som man vill åstadkomma.
• Tillitsbaserad styrning är ett sätt att skapa (i) förståelse, (ii) acceptans och 

(iii) engagemang för verktyget hos alla berörda. Dessa är också 
förutsättningen för lyckat genomförande av profileringsverktyget.





Tack!
kontakt: laura@laurahartman.se
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