
Hållbar stad – öppen för världen

Hej och välkommen

till Mötesplats chef 2018!



Hållbar stad – öppen för världen

Program

07.45 Frukost och incheckning

08.30 Välkomna!

08.35 Inledning av Eva Hessman

09.00 Föreläsning av Louise Bringselius

10.00-10.30 FIKAPAUS

10.30 Svenska Balettskolan

10.45 Föreläsning av Malin Aronsson

11.30 Panelsamtal

11.55 Tack för idag!

12.00 LUNCH



Hållbar stad – öppen för världen

Ett ledarskap i förändring 

– så leder vi för att utveckla  

verksamheten och bli en mer  

attraktiv arbetsgivare 
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Det kommunala

grunduppdraget

Finansiering av välfärden

Kompetensförsörjning

Demografisk utveckling

Förväntningar och ambitioner

Kvalitet i leveransen

Fördelning av resurser

Social hållbarhet

Växande stad

Demokrati

Mänskliga rättigheter

Jämlika livsvillkor

Arbetsmarknad 

Näringslivets utveckling

Innovation

Stadsutveckling

Infrastruktur

Bostadsbyggande

Storstadsutveckling

Medborgardialog

Finansieringslösningar

Kapacitet och  
kompetens

Omvärlds-

förutsättningar

Organisations-

förändringarPolitiskt 

landskap

”Hela staden” 

perspektiv

Vårt uppdrag



5Hållbar stad – öppen för världen

Vi behöver tänka nytt

Hur ökar vi tilliten?

Hur leder och 

styr vi när 

resurserna inte 

ökar?

Hur vill 

politiken leda, 

styra och 

prioritera i 

omfattningen 

och i 

komplexiteten? Hur stärker vi  

en arbetsmiljö 

som främjar  

verksamhetens 

utveckling och 

medarbetarnas 

hälsa?

Hur kommer 

kommunernas 

ansvar och 

uppdrag 

utvecklas och 

förändras?

Hur möter vi 

förutsätt-

ningarna

utifrån 

globalisering, 

urbanisering 

och 

migration?

Hur kan vår 

styrning och 

ledning bättre 

bidra till vår 

attraktivitet som 

arbetsgivare för 

befintliga och nya 

medarbetare? 
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Ökat fokus på helhet och tillit

i styrning och samverkan 

Linjestruktur/styrning

Beslutsnivåer

Ansvarsutkrävande

Relationsskapande

Processer/arbetssätt

Samverkan

Organisationsoberoende

Målet/frågan 

i fokus

Samsyn

Leveranser i ett 

hela staden 

perspektiv

Effektivitet

En organisationskultur som 

främjar goda resultat i det dagliga 

arbetet och utvecklingen av 

verksamheten

Ledarskapet skapar och bär 

organisationskulturen
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Nuläge

Önskat läge

Byråkratisk, Stuprörsmentalitet, 

Hierarki, Kortsiktighet, Förvirring, 

Medborgarperspektiv, Kontroll, Kostnadsjakt, 

Miljömedvetenhet, Målstyrning

Gemensamma värderingar, 

Medarbetarengagemang, Tillit och förtroende,  

Ekonomisk stabilitet, Samarbete/samverkan, 

Helhetssyn, Etik/god moral, Anställdas 

hälsa, Innovation/nytänkande, Långsiktighet
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Våra fyra förhållningssätt

Vi vet vårt uppdrag 
och vem vi är till för

Vi sätter göteborgarnas 
behov och rättigheter i 
centrum. 

Likabehandlingsprincipen 
ska gälla oavsett 
göteborgarens bakgrund 
eller stadsdel.

Vi bryr oss

Vi sätter oss in i 
göteborgarens 
livssituation och 
engagerar oss i 
göteborgaren och vårt 
uppdrag. 

Vi tar ansvar för det vi 
gör.

Vi arbetar 
tillsammans

Människan har många 
olika behov och 
rättigheter. Det kräver 
helhetssyn. För att svara 
mot helheten på bästa 
sätt samarbetar och 
samverkar vi i och 
utanför staden. 

Och självklart är
de vi är till för 
med och samskapar.

Vi tänker nytt

Samhället och 
människorna förändras. 
Våra etablerade 
lösningar räcker inte alltid 
till. Därför är utveckling 
en ständig närvarande 
fråga i verksamheten. 

Nytänkande kräver 
öppenhet och utrymme 
för olikheter.
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Några steg på vägen…

▪ Arbete med förvaltnings- och bolagschefer för att stödja en utveckling av 

vår organisationskultur i enlighet med våra fyra förhållningssätt

▪ Dialog med politiken kring tillitsstyrning och ambitioner

▪ Kvalitetspolicy

▪ Servicepolicy

▪ Innovationsprogram

▪ Plan för att förbättra arbetsmiljöarbetet och minska sjukskrivningstalen 2018-2019

▪ Förslag till program för attraktiv arbetsgivare
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Förslag till program för attraktiv arbetsgivare

Stolta 

medarbetare

Attraktiv 

arbetsgivare

Rätt 

förutsättningar

Bra 

möten

Bästa 

resultaten

Vi är stolta över den 

nytta vi gör för dem vi 

är till för

Vi har ett hållbart 

arbetslivs där 

verksamhet och hälsa 

utvecklas

Vi attraherar, 

utvecklar och behåller 

medarbetare
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Tillit - en ledningsfilosofi 

för framtidens offentliga sektor

Louise Bringselius



Tillit - en ledningsfilosofi 

för framtidens offentliga sektor

Louise Bringselius
Fil dr och docent i organisation och ledning, Lunds universitet

Vetenskaplig rådgivare i Tillitsdelegationen, fd forskningsledare

Fristående rådgivare, föreläsare och krönikör

Göteborgs stad, 22 november 2018





Vad är problemet?





”Sedan 2010 har antalet sjukskrivna med 

utmattningssymtom sexdubblas - och en ny trend 

märks i sjuktalen. De som bränns ut är yngre, man är 

borta längre och var fjärde drabbad blir sjuk igen.”

Källa: Expressen, 15 juni 2017

”Sexdubbling i antal sjuka pga stress”



”Jag vill inte höra fler ogenomtänkta förslag från okunniga, 

detaljstyrande politiker, regiondirektörer eller administratörer. 

Jag vill inte ha fler mellanchefer, chefsstöd, samordnare, 

lotsar eller koordinatorer som koordinerar sådant jag inte vill 

ha. Jag vill inte höra ordet produktion när det heter sjukvård. 

Jag vill inte ha fler musmattor med värdegrundsord, inte fler 

ledningsgrupper där ingen vågar vara ärlig. Jag vill inte ha 

fler kontrollfunktioner eller enkäter utformade av människor 

som inte förstår vad vi gör. Eller vad de själva gör.”

(Anna Spencer i Dagens Medicin, augusti 2018)



2

M
ä
ta

n
d

e Visar siffror alltid verkligheten och 

påverkar de beteenden som vi tror?

”Risken är att när rättssäkerheten innebär ett 

korrekt skött pappersarbete, att allt finns i 

pappren, så riskerar det att leda till en falsk 

trygghet. När pappersvärlden och den levda 

verkligheten glider isär innebär det att det som 

är säkrat i pappersvärlden inte är det i det levda 

verkligheten.” (Bornemark, 2018) Jonna Bornemark (2018), 

”Det omätbaras renässans”
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T
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Hur påverkar tävlandet vår vilja att 

samarbeta?

Pia Sundhage & 

Elisabeth Solin

(2013) ”Spela 

på bästa fot”

Zygmunt Bauman 

(2006) ”Flytande 

modernitet”
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T
e
m

p
o

Hur mår vi utan tid för reflektion, 

när tempo och effektivitet är viktigast?

Vad händer när kvalitet 

blir underordnat?

Ulf Lundberg & Görel Wentz

(2012) ”Stressad hjärna, stressad 

kropp : om sambanden mellan 

psykisk stress och kroppslig 

ohälsa”.
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T
o
p
p

s
ty

rn
in

g Hur väl fungerar central planering 

i praktiken? 

Henry Mintzberg

(2011) ”Managing”

Jan Carlzon 

(1985) ”Riv 

pyramiderna”
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Vågar medarbetare slå larm vid problem?

Lennart Lundquist 

(2012) ”Slutet på 

yttrandefriheten 

(och 

demokratin?)”

Bosse Lindquist 

(2018) 

”Macchiariniaffäre

n- sanningar och 

lögner på 

Karolinska”



Topp-

styrning

Tempo &

effektivitet

Tystnad

Mätning
Förståelse

(och viss mätning)

Tävling Samarbete

Reflektion &

kvalitet

Feedback

& dialog

Öppenhet



Styrning med fjärrkontroll

”Jag kallar det för styrning med fjärrkontroll, därför att 

den är avskuren från verksamheten, men ändå fast 

besluten att kontrollera den. Det här fungerar dåligt även 

i det näringsliv som den kommer från. I hälso- och 

sjukvården innebär det att man omorganiserar 

oförtröttligt, mäter som en galning, premierar en 

heroisk form av ledarskap, gynnar konkurrens där 

det man behöver är samarbete samt låtsas att detta 

levnadskall ska hanteras som ett företag.”

Henry Mintzberg

(2017) ”Managing

the Myths of

Health Care”



Behöver det vara så här?





Tillit

Att utgå från att människor vill göra ett gott arbete

även om ingen styr eller kontrollerar dem



Teori X

Människan som till 

naturen lat, självisk 

och ansvarsskygg

Teori Y

Människan som till 

naturen motiverad, 

altruistisk och 

ansvarstagande

Douglas 

McGregor (1960) 

”The human side

of enterprise”

”Teori X erbjuder ledningen en enkel rationalisering för begränsade

organisatoriska prestationer: de beror på naturen hos de mänskliga

resurser som vi måste arbeta med. Teori Y, å andra sidan, placerar

helt enkelt problemet i ledningens eget knä. Om medarbetare

är lata, likgiltiga, ansvarsskygga, okreativa, omedgörliga, icke 

samarbetsvilliga, antar Teori Y att orsakerna ligger i ledningens sätt

att styra och leda verksamheten.” 

(McGregor 1960 s. 66)



Cynism

Ny stor studie bland 200 000 personer i 30 länder

”Det finns en urgammal föreställning om att de 

som har en krass syn på världen också är de 

mest kompetenta. Ny forskning visar att det är 

tvärtom. De som har mest tillit och är mest 

öppna för samarbete är också smartast.” (DN 

2018-10-31)

Olga Stavrova & 

Daniel Ehlebracht

(11 juli 2018) ”The 

Cynical Genius 

Illusion: Exploring

and Debunking Lay

Beliefs About

Cynicism and 

Competence”. 

Personality and 

Social Psychology

Bulletin.



Tillit – en av tre styrprinciper

Adler (2001) 

Market, Hierarchy, 

and Trust: The 

Knowledge 

Economy and the 

Future of 

Capitalism. 

Organization 

Science, 12 (2), 

215-234.

Konkurrens

Pris

Marknad

Incitament

New Public 

Management

Byråkrati

Auktoritet

Reglering

Hierarki

Beslutslinje

Tillit

Samarbete

Kollegialitet

Värdegemenskap

Praktikgemenskap

Styrprincip

Tonvikt



Varför är tillit viktigt?



Varför tillit?

1. Tillit är självförstärkande, dvs leder till prestationer av 

hög kvalitet

2. Tillit effektiviserar, dvs minskar kostnader för kontroll 

och dokumentation

3. Tillit bidrar till god social arbetsmiljö, trivsel och 

arbetsglädje

4. Tillit bidrar till innovation och nytänkande

5. Tillit bidrar till god offentlig etik, genom att underlätta 

för medarbetare att agera visselblåsare



Lagstiftning &

politiska beslut

Överordnade Medborgare

Professionell

kunskap och erfarenhet

Lojalitetsrelationer som offentligt anställd



Statskontoret, ”Köpta 

relationer: Om 

korruption 

i det kommunala 

Sverige”, rapport nr 

2012:20.

7.) Annan: Mottagaren eller givaren själva, samt advokatbyrå som företräder en privat-person.



Vad händer om 

vi bara lyder?



Vad innebär tillit 

för mig som chef?





SOU 2018:47

SOU 2018:38

”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 att vi kan, vill och vågar hjälpa.” 



1. Öppenhet
Att dela information, välkomna 
oliktänkande och välkomna 
förbättringsförslag från verksamheten

2. Handlingsutrymme
Att delegera handlingsutrymme, välkomna 
medarbetarinflytande, men också vara 
tydlig kring mandat och prioriteringar.

3. Nära stöd
Ett verksamhetsnära och hållbart 
administrativt, psykosocialt och 
professionellt stöd i kärnverksamheten

4. Lärande
Att premiera kunskapsutveckling, lärande 
och en forskningsbaserad praktik.

5. Medledarskap
Att stimulera alla i verksamheten att ta 
initiativ och att ta ansvar för helheten.

6. Medborgarens perspektiv
Att utgå från medborgarnas perspektiv och 
behov.

7. Positiva förväntningar
Att sträva efter att som utgångspunkt välja 
att lita på dem man samarbetar med och 
ha positiva förväntningar.

Vägledande principer 

för tillitsbaserad styrning och ledning

SOU 2018:38

SOU 2018:47

….och långsiktighet



Medledarskap –

att alla förväntas och får

ta initiativ och ansvar

”Om fokuserat ledarskap innebär att endast en 

person tillskrivs status som ledare, innebär […] 

distribuerat ledarskap att det samlade ledarskapet 

i en organisation kan vara utspritt bland vissa, 

många eller kanske alla organisationens 

medlemmar.”

Källa: Peter Gronn (2002) ”Distributed Leadership

as a Unit of Analysis”. The Leadership Quarterly.





Chefens roll

• Agerar paraply för styrsignaler - verkar för 

minimering av onödig formalism.

• Ger feedback till högre nivå (även 

lagstiftaren) och ser till att det följs upp.

• Teambyggare med lyhördhet inför det 

mänskliga. Skapar psykologisk trygghet i 

gruppen. Förstår och möter individens inre 

motivation. Bidrar till en lärandekultur med 

medborgarfokus. 

• Vågar utkräva ansvar och ställa krav vid 

allvarliga problem, men är snabb att förlåta 

mindre problem. Visar mod och integritet.

Byråkrati Konkurrens

Tillit



Tillit en fråga om att skapa 

förutsättningar chefer och 

medarbetare att använda sin fulla 

potential

”Det stora flertalet av cheferna anser att de jobbar 

under ohållbara arbetsvillkor med knappa resurser i 

förhållande till vad de förväntas göra. Särskilt tufft är 

det för chefer inom skola och omsorg.”

(SNS.se om rapporten t.v.)

Lisa Björk & Linda 

Corin (2017) ”Chefers 

organisatoriska 

förutsättningar i 

kommunerna”. SNS.



Tillitsbaserat ledarskap

Louise Bringselius 

(2018), ”Tillit. En 

ledningsfilosofi för 

framtidens 

offentliga sektor”. 

Komlitt Förlag.



Kultur och ledarskap

• Hylla visselblåsare. Undvik att 

skilja alltför mycket mellan chefer 

och medarbetare

• Långsiktighet i anställningar och 

uppdrag - psykologisk trygghet.

• Seminarier, workshops för 

lärande och utbyte

• Relationsbyggande över gränser

Styrning

• Förenklingsforum

• Samskapade resultatmått

• Belöna resultat för helheten

• Följ upp även utan mätning

Organisation

• Flexibla processer och 

strukturer

• Innovationslabb och idéslussar

• Administrativ avlastning

• Stödjande digitala lösningar 

(ATA)

• Få beslutsnivåer, rimliga 

kontrollspann

Exempel



Tillit innebär…

• inte fritt valt arbete, utan samarbete inom tydliga 

ramar

• att premiera lärande genom att överse med mindre 

allvarliga misstag, men agera på allvarliga problem

• att stärka rättsstaten genom att ge feedback som 

säkerställer att lagar och regelverk är ändamålsenligt 

utformade

• att fortsätta kontrollera, men mer selektivt och utifrån 

dialog med den granskade

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

Obs



Fundera

Hur känner jag/vi om tillit som ledningsfilosofi?

Har vi en tillitskultur? Hjälper vi varandra att bli bättre? Är 

uppdraget till medborgaren i fokus? Hur mycket ägnar vi oss 

åt planering, rapportering och dokumentation jämfört med 

den tid som läggs på att vara ute i verksamheten och lyssna 

in? Har vi medledarskap?

Vad skulle vi kunna förbättra – och hur?



Sammanfattning
Tillitsbaserad styrning och ledning

Louise Bringselius 

(2018), ”Tillit. En 

ledningsfilosofi för 

framtidens 

offentliga sektor”. 

Komlitt Förlag.





Tillitsdelegationen



Tillitståget

Ett nätverk på Facebook där vi delar goda exempel

Gå gärna med!



Tack!

Louise Bringselius
www.bringselius.se   
louise@bringselius.se
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Tack Louise Bringselius!



Hållbar stad – öppen för världen

FIKA 30 minuter
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Tack Svenska balettskolan!
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Mot ökad tillit i Gislaved

Horisontell styrning & vertikal dialog i praktiken

Malin Aronsson



Mötesplats CHEF 2018 Göteborgs Stad

Horisontell styrning & vertikal dialog i praktiken



STYRNING OCH LEDNING – i praktiken

Vi ”städar” trappan 

uppifrån och ner. 

Du kan påverka mycket mer 

än du tror!

Vi har tagit oss an utmaningen 

genom att börja med strukturen. 

Vad har krävts av mig som

Kommundirektör?



VARFÖR?

• Goda resultat

• Förutsättning för att 

klara vårt 

välfärdsuppdrag

• Säkrad demokrati

• Attraktiv arbetsgivare



VÅR STYRMODELL



STYRKEDJAN
HORISONTELL STYRNING OCH VERTIKAL DIALOG



TIMGLASET
RELATIONEN KOMMUNSTYRELSEN - KOMMUNDIREKTÖREN

’Den gyllene zonen’
Dialog om VAD, VARFÖR,

NÄR, VEM och HUR

VAD, 

VARFÖR

och NÄR

VEM och HUR

Kommunfullmäktige

Vision, mål, inriktningar

Kommunstyrelsen
Leda, samordna, ha 

uppsikt

Kommundirektörens

ledningsgrupp

Fokus-

område

Fokus-

område

Fokus-

område

Fokus-

område

Fokus-

område



LEDNINGSSTRUKTUR
KOMMUNDIREKTÖRENS LEDNINGSGRUPP

Kommundirektörens

ledningsgrupp

Tillfälliga styrgrupper

Barns lärande

Företagsklimat

Attraktivitet och 

utveckling

Attraktiv arbetsgivare

Digitalisering

Exempelvis:

- översiktsplan

- styrmodell

- strategisk plan

- tillfälligt projekt

Fasta berednings-

grupper

Operativa styrgrupper

utifrån kommun-

fullmäktiges mål





KOMMUNIKATIVA FÖRMÅGOR



MEDARBETARSKAP 

G-KRAFT



VÅRA FRAMGÅNGSFAKTORER

• Stor förändringsvilja – både från politik och tjänstepersoner

• Mod – vi bygger båten medan vi seglar

• Fokus på VARFÖR vi driver förändringsarbetet

• Drivit förändringsarbetet som projekt – centralt och lokalt

• Pratat, pratat, pratat! Vi har byggt och skapat tillsammans

• Ledningsgruppsutveckling

• Utbildat politiker och chefer i styrning och ledning

• Satsat på kommunikativt ledarskap

• Byggt om i Stratsys



TACK!

malin.aronsson@gislaved.se

mailto:malin.aronsson@gislaved.se
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Tack Malin Aronsson!
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Panelsamtal

• Else-Marie Hallqvist, rektor grundskoleförvaltningen

• Andreas Petersson, enhetschef, äldreomsorgen, Norra Hisingen

• Martin Storm, chef planavdelningen, Stadsbyggnadskontoret

• Hedvig Aspenberg, senior advisor, Göteborg Energi

• Eva Hessman, stadsdirektör
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Har vi en 

organisationskultur 

i staden som främjar tillit?
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Har vi en vi-känsla 

i Göteborgs Stad?
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Finns det hinder i 

organisationen för att 

arbeta med ett 

tillitsbaserat ledarskap?
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Bidrar tillitsbaserat 

ledarskap till att öka vår 

attraktivitet som 

arbetsgivare?



Hållbar stad – öppen för världen

Hej då!
Vi ses på nästa Mötesplats chef den 12 november, 2019


