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Tillitsreformen



Tillitsreformen

”Styrningen ska ta till vara medarbetarnas 
kompetens till nytta för medborgare och företag. 
Det är utgångspunkten i regeringens 
tillitsreform.”

Regeringsförklaringen september 2016



Vad är Tillitsdelegationen?
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Så här arbetar vi!

Analysera & föreslå Främja utveckling

Styrning och ledning – tillsyn – ersättningsmodeller – försök i kommun 
landsting och myndigheter



Falun Elevhälsa

Region Skåne
Ersättningsmodeller

Malmö
Förskola

Linköpings och Skolinspektionen 
Tillsyn

Landstinget i Kalmar län
Ledarskap

Karolinska sjukhuset 
Förändringsarbete

Alingsås och Bräcke 
Diakoni/IOP

Borlänge Ledarskap IVO och AMV
Tillsyn

Nyköping Socialtjänst

Helsingborg
Bostad först

Sundsvall
Hemtjänst



Ersättningsmodeller

• Kartlägga ersättningsmodeller

• Utreda ersättningsmodellernas effekter

• Socialtjänsten samt hälso- och sjukvård



Jakten på den perfekta ersättningsmodellen
– Vad händer med medarbetarnas 
handlingsutrymme?

• Det finns ingen perfekt 
ersättningsmodell

• En del av den 
sammantagna styrningen

• Ersättningsmodellernas roll 
bör inte överskattas… 

….men inte heller 
underskattas



En lärande tillsyn

• Analysera och redovisa hur den statliga tillsynen 
påverkar kommunal verksamhetsutveckling, samt 
identifiera och redovisa ev. hinder för genomförande av 
utvecklingsinsatser

• Utreda och om möjligt föreslå hur den statliga tillsynen 
över kommunal verksamhet kan bidra till kommunal 
verksamhetsutveckling

• Utreda hur tillsynen kan bli mer samordnad



Vad är tillitsbaserad styrning?



Det goda mötet

• Vad skapar värde i det 
goda mötet?

• Vad skapar hinder?
• Stödjer hela styrkedjan 

det goda mötet?
• Vilka styrsignaler 

påverkar detta möte?



• Politiska beslutsfattare
• Tjänstemän
• Chefer
• Stabsfunktioner
• Tillsynsmyndigheter
• Utvärderande och 

normerande 
organisationer

• Samverkande parter

Samarbete för att skapa 
förutsättningar i mötet 
mellan yrkesprofessionella 
och medborgare

En fråga för hela styrkedjan



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

OrganiseringStyrning

Kultur 
& ledarskap
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VILJA

VÅGA

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR TILLIT



Figur 1. Den tillitsskapande processen (med inspiration från Mayer et al, 1995).

TILLIT – EN BEDÖMNING



Tillitsbaserad styrning

…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 •
säkerställer att medarbetaren kan, vill och vågar •
hjälpa brukaren.

(Bringselius, 2017)



Tillitsbaserad styrning

…är en styrning som syftar till att 
• minska onödig kontroll i offentligt 

finansierad verksamhet och 
• att bättre ta tillvara medarbetarnas 

kompetens, 
• för att på så vis skapa mer kvalitet i 

tjänsterna till medborgaren.



Tillitsdelegationen

Flera olika relationer för tillit

• Tillit mellan medarbetare och medborgare 
• Tillit mellan beslutsnivåer inom verksamheten 
• Tillit mellan relaterade verksamheter 
• Tillit mellan den politiska huvudmannen och 

utförarna 
• Tillit mellan granskande och granskad verksamhet



Sju principer 



Sju principer för 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.



Goda exempel



Landstinget i Kalmar län

• ”Varje dag lite bättre”. 
Kunskap och ständigt 
förbättringsarbete

• Öppenhet, dialog och 
innovation

• Brukarens fokus och 
samverkan, exempel 
från geriatriken



Borlänge kommun

• Delegering exemplet 
familjevåldsteam

• Stöd, coachande 
förhållningssätt

• Tillit som genomsyrar 
organisationen



Helsingborg stad

• Kunskap, att utgå ifrån 
vetenskapliga metoder

• Brukarens fokus och 
större öppenhet i 
socialtjänsten

• Stöd i kommunikation –
att tala klarspråk

BILD ska läggas till



Falu kommun och elevhälsan

• Brukarens/elevens 
fokus

• Samverkan och 
helhetsperspektiv



Hur kan man skapa kontroll och 
uppföljning som stärker tilliten? 

• Uppföljning och kontroll bör uppfattas som meningsfull – justera för 
kontext/risk och hur det kan bidra till verksamheten.

• Ökad dialog och inflytande över hur uppföljning och kontroll ska se 
ut och gå till. Ökat samarbete och dialog mellan olika nivåer i 
organisationen. 

Ökad dialogMeningsfull 

kontroll – innebär 

inte alltid mindre 

kontroll



Tillitens gränser och villkor

• Lagar och regler kommer först – men också möjlighet att 
påverka dem

• Mindre fel som bidrar till utveckling – men ansvarsutkrävande 
vid allvarlig misskötsel

• Dialog och ömsesidig respekt – men inte avsaknad av 
styrning

• Tillit – men också kontroll och transparens
• Förutsättningar för privata utförare – skiljer den sig?
• Medialogikens påverkan – hur förhåller sig kommuner och 

landsting till denna?



Tilläggsdirektivet 
”Uppdraget utvidgas nu enligt 
följande. Delegationen får i 
uppdrag att bl.a. genomföra projekt 
dels i syfte att ge stöd till statliga 
myndigheter som vill utveckla 
verksamheten med målet att uppnå 
en mer tillitsbaserad styrning vid 
myndigheten, dels som syftar till en 
mer samordnad offentlig 
verksamhet.” 



RESULTAT

• Delbetänkande – juni 2017
• Slutbetänkande – juni 2018
• Statligt uppdrag – oktober 2019
• Forskarantologi – juni 2018
• Rapporter från försök – juni 2018
• Rapportseriesamtal om tillit – 2017/2018



TACK FÖR IDAG!

Karin.ekdahl.wastberg@regeringskansliet.se



Följ oss på sociala medier och 
på vår hemsida:

www.tillitsdelegationen.se

http://www.tillitsdelegationen.se/

