
Tillitsbaserad styrning i offentlig sektor – vad 
kan vi lära av näringslivet?





VÅRA BRANSCHER

Innovation & 
produktion

Kommun &
landsting/

region

Bygg & 
fastighet

Hälso– &
sjukvård

Statliga 
myndigheter



X eller Y? - Vi har valt Y



Framtiden är inte som förr



YOU BETTER START SWIMMIN'
OR YOU'LL SINK LIKE A STONE,

FOR THE TIMES THEY ARE 
A-CHANGIN‘ 



Ö eller Y



Den moderna medarbetaren



•

•

•

•

Nya principer



Det handlar om att skapa konkurrensfördelar

Baserad på ”Potential for long term advantage”, J. Birkinshaw

Lägsta kostnad

Produkter och 

tjänster

Affärsmodell

Industri 

transformation

Management 

Innovation
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Val av styrmodell

Uppdraget/

Verksamhetslogik
Förutsättningar & val avseende:

• Finansiering/Intäktskällor

• Kostnadsstruktur

• Tjänster och produkter

• Effektivitet & ändamålsenlighet

Styrmodell/

Ledningsmodell

Medvetna val avseende:

• Målstyrning

• Motivation och belöning

• Koordinering

• Resursallokering

Julian Birkinshaw



Anpassning och passform

Organisations 
typ

Formella 
styrmedel

Informella 
styrmedel

Inre passform?



Anpassning och passform

Organisations 
typ

Formella 
styrmedel

Informella 
styrmedel

Yttre passform?



Lednings- och styrsystemets roll är att stödja i beslut 
om input och output

Budget, antal 

anställda, lokaler mm

Metoder, arbetssätt, 

aktiviteter, 

procedurer, rutiner 

mm

Prestationernas 

faktiska och 

upplevda egenskaper 

och kvalitet

Input Process

Hur mycket resurser 

tillför vi?

Vad skall vi göra med 

resurserna?
Vilken effekt vill vi ha?

Output



Kan olika fokus leda till olika beslut?

Kostnad per timme 

för inhyrd socionom 

eller konsult vs egen 

personal

Antal hanterade 

klienter, antal 

hanterade ärenden

Antal utredda 

klienter, antal nöjda 

medborgare och/eller 

medarbetare

Input Process

Hur mycket resurser 

tillför vi?

Vad skall vi göra med 

resurserna?
Vilken effekt vill vi ha?

Output



ORGANISATION & LEDARSKAPSTYR- & LEDNINGSPROCESS

Mål & nyckeltal

Prognoser & 

uppföljning

Resursallokering 

& beslut

Organisation

Ledarskap

Motivation & 

incitament



The Equinor case



Tillit som ger kostnadskontroll



Fokus på både vad och hur vid uppföljning

19



Transparens som en motvikt till detaljerade policies – och del 
i ett lärande 



•

•

•

•

•

Principer för ny modell

REGION OCH 

CENTRALA 

FUNKTIONER

LOKALA 

ENHETER



•

•

•

Nya sätt att styra

Full översättning av Resultaträkningen till styrning mot 
ledande indikatorer ?

REGION OCH 

CENTRALA 

FUNKTIONER

LOKALA 

ENHETER





“WE DON’T TRACK THE TIME WE SPEND WORKING 
OUTSIDE OF THE OFFICE—LIKE E-MAILS WE ANSWER FROM 

HOME AND THE WORK WE DO AT NIGHT AND ON 
WEEKENDS—SO WHY DO WE TRACK THE TIME WE 

SPEND OFF THE JOB?”



Kraften i att jämföra med andra
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Buurzorg – självstyrande team
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Enligt kommunallagen skall
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Några frågor att fundera kring?



•

•

•

Slutsats - Budgeten ett centralt 
begrepp, men…



Det finns mycket att läsa




