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Textversion poddavsnitt #78 Tillitsbaserad styrning 

En podcast från Sveriges kommuner och regioner. 

"Tillit betyder ju vänlighet men i politiken ska man ju bråka, det går ju ut på det." 

Det här är Demokratiresan. 

— 

Anders Nordh: Välkomna till ett nytt avsnitt av Demokratiresan. Jag heter Anders 

Nordh och finns på demokratisektionen på Sveriges Kommuner och Regioner. I 

dagens samtal ska vi prata om hur den politiska styrningen påverkas när man inför 

tillitsbaserad styrning. För att få till ett samtal har jag bjudit in två gäster. Först vill jag 

presentera Rolf Solli som är professor i företagsekonomi  med fokus på just ledning, 

ledarskap och styrning vid högskolan i Borås. 

Hej och välkommen, Rolf! 

Rolf: Hej! 

Anders: Och bredvid mig sitter min kollega på demokratisektionen Kristin Fök, 

välkommen Kristin! 

Kristin:  Tack så mycket Anders! 

Anders: Jag tänkte börja med att vända mig till dig, Rolf, för om man tittar i 

backspegeln genom åren har det förekommit väldigt olika många begrepp och 

modeller för just styrning och ledning. Nu på senare år har det pratats mycket om 

tillitsbaserad styrning. Skulle du kunna hjälpa oss med att förklara vad som menas 

med det? Finns det egentligen något enkelt svar på det? 

Rolf:  Alltså, vi kan ha hur många svar vi vill. Jag tror att när vi är färdiga med podden 

är vi lite klokare. Men någon enkel entydig förklarande definition, det ska vi nog inte 

vänta oss. Det är bland annat ett resultat av detta projekt. 

Anders: Vad skulle du då säga att…var landar man någonstans? Kan du ge oss 

några ledtrådar? 



 

   2 (11) 
 

    

    

 

Rolf: Jag tror att vi ska ta upp den frågan på slutet igen, vad är det här egentligen för 

något. 

Anders: Då blir det en riktigt härlig cliffhanger. 

Rolf: Det blir en cliffhanger och skulle det inte vara slut så är vi inte färdiga. 

Anders:  Nä. Du har ju haft ett uppdrag bland annat från oss på SKR att göra en 

studie. Skulle du kunna berätta lite grann vad den studien har gått ut på och vilka du 

har pratat med? 

Rolf:  Frågan är vilken betydelse har den tillitsbaserade styrningen för politikerrollen? 

Det har varit själva huvudfrågan.  Vi har försökt att mejsla kring detta. Vad händer om 

man antar att någon säger att de inför tillitsbaserad styrning? Vilken effekt har det på 

politikerrollen? Det finns många andra aspekter man skulle kunna dyka in på. Men 

det handlar om just politikerrollens förändring när man inför den här tillitsbaserade 

styrningen. 

Anders: Hur har du gått tillväga för att få fram någon form av resultat av det här? 

Rolf: Det knepiga med förändring är man måste lägga till något ifrån något. Då har 

jag valt en lite oortodox metod. Jag har tagit fram, kan man säga, ett par 

väletablerade teorier om politiska styrning. Sen har jag försökt att beskriva dem och 

försöka att jämföra dem med det vi ser när vi ger oss ut på fältet när vi har studerat 

ett antal fall, kan man kalla dem.  Så det har varit själva idén.  Vi har två stycken 

beskrivningar. Den ena är från den salige Jörgen Westerståhl, professorn i 

statsvetenskap hur länge som helst. Som beskriver politikers roll i styrningen, skulle 

man kunna kalla det. 

Det har varit hans huvudidé. Han skriver ungefär att det är "en representativ 

funktion". Att man ska representera någon i sammanhanget. 

Men det är också en roll som ägnar sig åt prioriteringar och det är en viktig uppgift 

och det tredje är att man ska ta ansvar. Man får ta ansvar för det som faktiskt händer 

i offentliga sektorn. Inte säkert att de har gjort det varken bra eller dåligt, men de får 

ta ansvar i alla fall. Det är någon som ska göra det, och det är deras funktion. Det 

handlar inte minst om det som vi kallar valet.  Där man utvärderar valet och politiken 

och vad politikerna har gjort. Den ena metoden, eller ena klassiska beskrivningen av 

politikerrollen när det gäller styrning, kan man säga. Den andra har jag tagit från en 

bok som heter "Beslut och handling". Det är Nils Brunsson och Sten A Jönsson som 

skrev den där på 70-talet någon gång och försöker att hitta någon slags roll för 

politiker. Man studerade framför allt Göteborgs stad på den tiden. Det är, kan man 

säga, en kommunikativ roll som man tilldelar politikerna. I det här med styrning så går 

det ut på att man sänder ett budskap och någon annan tar emot det. På så vis får 

man till stånd styrning. 
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Man kan tänka sig att politiker skickar styrsignaler till tjänstemännen och det blir 

något gjort som politikerna vill. Men man kan också tänka sig att tjänstemän skickar 

signaler till politiker som med tiden ordnar så att det blir något gjort. Så att 

tjänstemännen kan uppträda som både sändare och mottagare, det kan politiker 

också göra. Ibland kan ju bägge två vara både sändare och bägge två vara 

mottagare. Men då fungerar ingenting. Om alla är sändare så skäller vi bara på 

varandra. När alla är mottagare så händer det ingenting, då blir det tyst. Skulle det bli 

tyst här idag så skulle det bero på att alla är mottagare. 

Kristin: Men det som du säger, Rolf, det tänker jag på att man kan fundera på varför 

vi initierar det här från SKR.  Och du är inne på en sak och det är det här, som vi fick 

höra från några kommuner som säger sig ha implementerat tillitsbaserad styrning, att 

det fanns ett… Att politiken upplevde liksom att just sändningen från förvaltningen 

och upp till politiken, att man saknade lite det. Att man tappade lite greppet. Liksom 

det här, på något sätt, vi har inte landat i vad tillitsbaserad styrning är. Men den här 

diskussionen "Låt nu verksamheten sköta sig, detaljstyr inte!" Då var det ju några 

som signalerade i politiken att: "Vi tycker att vi har tappat lite kontrollen och vi ser inte 

riktigt vad som händer." Det handlar väl lite om det här med sändningsdelen. 

Anders:  Du Rolf, du sa tyckte jag, om jag fattade rätt, att om man gör en sån här 

studie, så måste man se vad man utgår ifrån när man gör en förändring. Jag 

funderar, är det så att man har väldigt klara och tydliga styr- och ledningsmodeller 

just när det gäller förhållande mellan politik och tjänstepersonsledning i kommuner 

idag, så att man verkligen vet tydligt när man byter modell? När man går ifrån något 

till något annat. Är det skarpa gränser eller blir det diffust över tid? 

Rolf: Det är diffust från tidernas begynnelse till tidernas förgänglighet i framtiden, 

måste jag säga. Det är en typisk dragkamp måste jag säga. 

Ett av mina favoritcitat i denna studie där vi studerade Borås stad, så säger ett 

kommunalråd: Vi har 1 000 500 078 styrprinciper. Det är rätt mycket, tycker hon. Det 

går inte riktigt att hålla reda på och man kan inte riktigt förstå vad som händer. Det 

finns en sån här dynamik med oklarheten som man måste ägna sig åt för att förstå. 

Politiker har ju väldigt viktiga roller. Inte bara det här med ansvar. De ska ju besluta 

också. 

Anders: Var ligger ansvaret till den där tydligheten, som du säger, hur rensar man i 

en principdjungel? Det är ofta att man adderar nya styrprinciper vart efter. Att titta då 

på tjänstepersonsledningen kontra den politiska ledningen. Den politiska ledningen, 

där har vi kanske ett större genomflöde. Man har mandatperioder på fyra år och sen 

kan det bli förändringar. Är det någon som har ett större ansvar för att driva de 

frågorna som du ser det? 

Rolf: Det handlar delvis om hur man vill ha det. Tjänstemännen är väldigt 

kompetenta. De är experter. De är definierade som experter. Då kan de en massa 
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saker. Men det som de inte kan göra är att säga till politikerna vad de ska göra. Det 

mandatet har man inte som tjänsteman. Men man kan däremot leverera 

kunskapsmaterial till politikerna i strid ström och känna av vad de reagerar på och 

vad de tycker är bra. På det viset kan man lära sig vad politikerna egentligen vill ha 

för något. Då kan det bli ett fruktbart samarbete. Det blir väldigt problematiskt om 

tjänstemännen hoppar över det ledet och försöker att kommendera politikerna att 

göra något. Det kommer inte att fungera. Det blir backlash direkt.  

Kristin: Vad är din bild då, Rolf? Jag får en uppfattning om att man har blivit bättre på 

idag att ha en gemensam arena där man diskuterar det. Det är som du säger, 

Anders, att man måste veta utgångsläget för att kunna göra en förändring. Och ibland 

så har vi byggt på massa styrning men har egentligen inte analyserat vad 

grundproblemet är där vi befinner oss idag. Men jag har en bild av att den dialogen 

och kopplingen har blivit bättre. Vad är din bild där, Rolf? 

Rolf: Ja... Å andra sidan har vi signaler på raka motsatsen. Vi har en ökad omsättning 

på kommundirektörer, till exempel, om visar att det här inte riktigt har fungerar som 

det är tänkt. Men det kanske är lite mer öppna förhållande. I slutet på 

mandatperioden har man lärt varandra hur det här fungerar. Det är lite besvärligare i 

början när man inte kan rollerna. Man kan vara ny som politiker och man kan vara ny 

som tjänsteman i samma position och i samma diskussion. 

Anders: Vad ser ni då som är avgörande för att få koll på hur styrningen fungerar? Så 

att man får de här spelreglerna mellan politiker och tjänstemän att funka på ett bra 

sätt? 

Kristin: Det enklare svaret tycker jag är  och det kan vi se utifrån våra 

toppolitikerprogram  att det som lyfts är dialogen. Det måste till ett samtal. Politikerna 

och tjänstemän måste kunna träffas och prata om de här sakerna. Men ibland så 

funkar inte det. Vi kan ju bygga hur fina system som helst, men om vi inte ser till att 

mjukvaran funkar och att vi kan leva med det i vardagen, då blir det 

jätteproblematiskt. 

Anders: Det behandlar väl det här, väldigt mycket, som vi stöter på, hur ändrar vi 

kulturen i en organisation. Just förhållningssätten mot varandra. 

Kristin: Min bild är, om man tittar tillbaka i tiden – för jag har själv jobbat i kommunen 

en gång i tiden –att historiskt är vi ganska duktiga på att bygga nya modeller, göra 

förändringar, anamma nya sätt och sådär. Vi är också duktiga på att rita om 

organisationskartan. Det gör vi ganska snabbt. Det går ganska hyfsat snabbt att ta 

beslut. Sen ska vi implementera det och få något att hända i verksamheten och då 

blir det mycket svårare. Vi har haft en tradition, tycker jag, där vi säger: "Det här gör 

vi sen". Men när är sen? Om man ska göra såna förändringar så måste man fundera 

på vad det innebär för det politiska ledarskapet och vad det innebär för cheferna i 

organisationen, och ska medarbetarna förändra? Det är en tuff och lång resa och det 
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tar väldigt lång tid. Det tar ofta längre tid än en mandatperiod. Då har vi bekymret att 

vi nu står inför ett nyval och att vi kommer att se kommuner där man väljer att: "Nä, 

nu kanske vi ska styra på ett annat sätt". Och så börjar man om igen. Det skapar ju 

trötthet i organisationerna samtidigt. 

Rolf: Vi har en tradition att vi ser över våra styrmodeller ganska tätt. Västra 

Götalandsregionen som är ett av mina fall, de har det som princip. Inför varje 

mandatperiod ska den nya styrmodellen vara klar. Och det behöver inte ändra sig, 

men den ändras alltid lite grann inför varje gång. 

Anders: Är vi unika där i ett internationellt perspektiv, menar du? 

Rolf: Nä, det är vi inte... Ja, på sätt och vis, kan man säga. Vi har ju en ovanligt stark 

politikerroll i kommunerna i förhållande till andra länder, till och med i Norden. Så det 

är lite annorlunda. I många andra länder har man mycket större tyngdpunkt på de 

ledande tjänstemännen. Politiker är en fritidssyssla. Men i Sverige har vi ganska 

många heltidspolitiker, även i kommunen. 

Anders: Ser ni någon skillnad när ni kikar på det här från era olika horisonter, om 

kommunstorlek påverkar något i sammanhanget? 

Rolf: Det gör det ju säkert, alltså. Det verkar som att ju mindre kommuner är desto 

mer pragmatiska är dem. Man kommer väldigt nära sina problem. Tar man sen de 

stora kommunerna som Stockholm och Göteborg så är de som nationer nästan. Man 

känner igen den politiska retoriken på ett annat sätt. Jag tror att storlek spelar roll. 

Jag nämnde Jörgen Westerståhl, han sa att> "Man kan inte ha kommuner med mer 

än 11 000 invånare, för sen har man inte kontakt med invånarna längre." Det är ju 

ingen som hävdar det idag men han hade någon slags poäng i det där. 

Anders: Vad ser ni som viktigt? Just nu är vi ett par veckor kvar till valet, till 

kommuner och regioner. Vi kommer att få många nya förtroendevalda. Vi brukar byta 

nästan hälften vid varje val. Vad ser ni framför er här nu? Kommer det att bli väldigt 

mycket diskussioner runt om i landet kring just "vilken styrmodell ska vi ha nu då?" 

när det kommer nya beslutsfattare på positioner som de kanske inte har haft tidigare. 

Rolf: Har ni någon ny modell på gång…? Tillitsbaserat är ju ganska gammalt nu, va? 

Kristin: Ja, alltså…  /skratt/… precis. Är det en ny modell eller inte? Eller är det 

egentligen en modell som innehåller en massa saker som vi har jobbat med under 

lång tid? Jag håller med om det, men jag tror att det som du menar, Anders, att 

överhuvudtaget skruva på styrmodellen. Tyvärr så tror ju jag som har jobbat på SKR 

och är inne på tredje mandatperioden nu, att vi har en tendens att: "Nu kommer de 

här uppdragen igen och vi ska se över en styrmodell och vi vill ha input.” Det är 

många som kommer att göra det. Jag tror det. 

Rolf: Jag kan inte se en tydlig tendens. Kan man göra det? 
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Kristin: Kanske inte det att vi står inför ett paradigmskifte, det tror inte jag. Men det 

där småskruvandet, det tror jag absolut. Fortfarande, den här resan som många har 

gjort, men som många har kvar. Att se över sin mål- och resultatstyrning och minska 

på de övergripande målen ifrån politiken. Att bli tydligare i sina styrsignaler. Där är 

fortfarande ganska många som inte har gjort den resan. Men precis som du säger, 

det är inte ett helt nytt grepp. Utan att vi plockar, tycker jag egentligen, komponenter 

från flera olika styrlogiker. Lite mer av det där och lite mindre av det där. Vi går in i en 

tid nu som kommer att vara tuffare för kommunerna ekonomiskt.  Frågan är, kommer 

vi att tippa över mot en tydligare ekonomistyrning? Kanske lite mer detaljstyrning. 

Vem vet. 

Men sen tror jag att det finns en annan sak också. Om man har lyckats när man 

bygger sin styrmodell att förankra den, så att det finns en grundplattform som alla 

politiska partier står bakom, då slipper du också den här diskussionen när du går in i 

ett nytt mandat och får ett nytt skifte, ny majoritet eller minoritet. För det finns ju de 

som verkligen har de grundläggande spelreglerna som ser likadana ut. Sen var vi ska 

och våra målsättningar, de kan vi då, så att säga, styra och förändra under 

mandatperioden. 

Anders: Om vi går tillbaks lite till undersökningen som du har gjort, Rolf. Kan du ge 

oss några bilder av vad du har sett och vad du har fått fram när du har pratat med 

väldigt mycket folk? 

Rolf: Jag har ju tittat på fem olika ställen. Tre kommuner och två regioner. De är ju 

valda alla för att de är intressanta på något vis. Man kan säga, att ingen av de här 

kan leverera jättetydliga bevis på att de har infört styrprinciper som har gjort att allting 

har blivit väldigt annorlunda. Snarare tvärtom. De flesta säger: “Det kan bli bättre med 

tiden.” 

De som levererar bevis i den meningen med effekt på verksamheten, de gjorde det 

innan debatten om tillitsbaserad styrning dök upp. Borlänge är ett sånt exempel. 

Region Kalmar är ett annat exempel som hade en massa – kan man säga – små 

förändringar av olika karaktär som gjorde att de passade in i resonemangen för en 

tillitsdelegation. Men den kommer inta av idén om tillit. Den fanns där ändå. Det är 

överhuvudtaget svårt att säga att det har hänt något radikalt i den tillitsbaserade 

styrningen. Det är snarare inte så, egentligen. 

Det finns delvis förklaringar till det. Dels är det ju så att politik inte ska handla om 

detaljfrågor. Men det gör det. Cykelställsfrågor, det är politik. Det markerar något. Om 

politikerna vill ha cykelställ tvärs över gatan så betyder väl det att de vill stänga av 

gatan. Det är den typen av frågor som dyker upp. Cykelställsfrågorna. De är goda 

exempel. Debatten nu handlar hela tiden om mikrofrågor som de här partiledarna ska 

kunna svara elegant på. Det gör de också. Det är något annat som dyker upp. 
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Sen kan man också säga när det gäller just tillitsbasering, så passar det inte politiken 

särskilt bra. För den bygger ju på konflikt. Tillit betyder ju vänlighet. Men i politiken 

ska man ju bråka. Det går ju ut på det. Den som bråkar bäst vinner flest röster. Det är 

det som det handlar om. Tillit passar inte så bra i det här. Jag tror att oavsett vilken 

styrmodell vi har så får vi finna oss i att rollerna är ganska stabila alltså. Det är inte så 

jättestor skillnad på kommunstyrelseordförande idag som för 30 år sedan. Man har 

ungefär samma förväntningar. Man förväntas att vara ungefär som man var förr i 

sammanhanget. Det blir inte några radikala förändringar. Det vi möjligtvis kan 

tillskriva tillitsbasering är att man har åtminstone sett över antal mål. De har ju en 

tendens att växa till sig och bli fler och fler. Det är lättare att skriva nya än att ta bort 

de gamla. Det finns en del rudimentära effekter men det är inte sådär jättedramatiskt. 

Det kan man inte säga. 

Anders: Finns det något som har förvånat eller överraskat dig när du har pratat runt 

med folk? 

Rolf:  Alltså jag trodde att de här berömda kommunerna skulle säga: ”På grund av 

tillitsbaserad styrning. Så har vi nu bättre relationer med våra tjänstemän.” Det kan 

hända att man säger det, men det beror inte på tillitsbaserad styrning. Det beror på 

annat. Borlänge är en känd kommun där man alltid har haft en stor misstänksamhet 

mellan politiker och tjänstemännen. Framför allt politiker mot tjänstemän. Det redde 

man upp för ett antal år sen. ”Såhär kan vi inte ha det.” Men det hade inte något med 

tillitsdelegationen att göra, för det här gjorde man långt innan dess. 

Anders: Idag upplever jag i alla fall, när kollegor på andra enheter inom vår 

organisation och på olika konferenser, när man lyfter fram de kommuner och regioner 

som är framgångsrika inom olika områden, då pekar man väldigt mycket på att man 

är duktig på att jobba mera horisontellt och ett koncernperspektiv. Man lyfter sig upp 

ur sina stuprör och silos för att se hur vi kan hitta synergieffekter mellan olika 

verksamheter. Ser ni det också och är det något som andra styrmodeller kan 

underlätta för ett sånt arbete? 

Kristin: Jag tror att du har rätt i det, Anders. Att man pratar väldigt mycket om 

samverkan och se processflödena. Men också att man blir tydligare med att man i 

vissa kommuner på ledningsnivå lyckas ha helhetsperspektiv. Men vi har fortfarande 

de som är väldigt mycket fortfarande i silon och bevakar sin verksamhet och inte 

lyfter sina problem till ledningsnivå. Jag tror att det som man skruvar i styrningen är 

mer insikten om att:  ”Vi kanske behöver ett bredare kunskapsunderlag för att kunna 

fatta klokare beslut.” 

Då behöver man involvera fler. Inte bara i sin egen organisation, utan att bjuda in 

brukarna på ett annorlunda sätt, civilsamhälle och näringsliv. Det tror jag är en sån 

sak som många är och nosar på. Där kanske vi kan hitta lösningarna som gör att vi 

kan bli effektivare och använda våra resurser på ett bättre sätt. 
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Rolf: Det finns ju en längtan efter helhetssyn och den är inte så ny. Den går inte att 

säga emot. "Nä, man ska inte ha en helhetssyn, man ska ha en detaljsyn." Det är ju 

lätt att säga. Men lik förbannat så undrar man vad man ska göra med cykelställen då. 

Är det en helhetssyn eller raka motsatsen? Så, jag tror att det som är bra med 

tillitsdistributionen är att vi diskuterar styrmodellerna. Vi diskuterar styrprinciperna 

eller styrteknikerna eller vad det nu är för något. Om man inte gör det, så blir det bara 

sämre tror jag. 

Kristin: Jag tror att du har en viktig poäng. Jag tänker att, ja, vi hade ju ett projekt 

för…vad är det… 4–5 år sedan som handlade om när vi tittade på mer effektiv 

styrning. Ett av dina "case" var med och det var Borås. Vad de kommunerna gjorde 

var att, ja, vi sa till dem att verkligen landa i var de befinner sig här och nu. Att 

verkligen gå ner och att både prata med politiken, med cheferna, ner på 

verksamhetsnivå och hur man upplever styrningen idag. Man fick inte lov att kika 

på ”Vad kan vi nu ändra för något?" utan att verkligen försöka få fram se vilka 

problemen är och var skaven finns. Det är som också det som har varit ett problem. 

Att vi har lagt på styrning på styrning och vi har levt med de där skaven som finns 

med hela tiden. Det gör att den nya styrningen löser ju inte det för att vi inte har 

förstått vad skavningen är. 

Anders: Vill du hoppa in där, Rolf? 

Rolf:  Nä, jag fastnade för det där med skav. Det är faktiskt något som har dykt upp 

på alla fem ställen jag har varit på.  Om man pratar om tillit ett tag så kommer det att 

handla om att det skaver någonstans.  Så de verkar att hänga ihop på något vis. Det 

kan vara bra att tänka på. När det skaver kan man tänka på tillit eller tvärtom. 

Anders: Hittills har vi pratat mycket om de förtroendevalda och förhållandet mellan de 

förtroendevalda och tjänstemannaledningen. Sen har vi det som vi ofta är beroende 

av, de som finansierar kalaset, medborgarna. Hur kommer de in i det här? Är de en 

viktig pusselbit? För där handlar det mycket om att bygga förtroende och skapa tillit 

för organisationen och systemen. 

Rolf:  Jag skulle säga att region Kalmar är ett exempel på det här med att 

medborgarna borde ha sett någonting. Det har de hållit på med i 15 år vid det här 

laget. Det handlar om att beskriva framgångsrika mikroprocesser. De ger ut skrifter 

med ett antal berättelser över hur man kan tänka kring patienter. Till exempel att det 

finns en berömd historia i Kalmarregionen som handlar om ett barn som är jätterädd 

för läkaren. Istället för att komma instormandes så öppnas dörren och så kommer det 

någon kravlandes på golvet. Det är läkaren som kommer på det viset. Det är säkert 

inte bra att kravla på golvet, rent medicinskt. Men ungen tycker att det är jättekul att 

träffa en människa som kommer kravlandes på golvet. Den typen av historier dyker ju 

upp frekvent, kan man säga. De är på mikroplanet och det är där man kan spana 

dem. Det är där ena sidan patient, klient, abonnent – vad de nu heter för något – 

också finns. De historierna är ganska bra. Medan om man tittar på de andra – Borås, 
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Gislaved, VGR och de andra – så kan man inte säga att det har någon större effekt 

än så länge, som de säger, på den dagliga verksamheten. 

Kristin: Men det är väl också det att det finns fortfarande, ja, kommuner som har 

testat det att verkligen – som du säger – att vara i tjänsten med medborgare eller 

patienten. Men det finns de som börjar att testa det och det finns en motståndskraft 

nästan i organisationen, en rädsla att gå ut och göra det, för att man blottar ju sig 

samtidigt när man gör det där. Jag tror att det är något… Ja, du var inne på kultur 

tidigare, Anders. Jag tror att det handlar väldigt mycket om det att:  "Hur ser våra 

förhållandesätt och beteendesätt ut idag?" Att man måste våga jobba med det om 

man ska kunna gå ut och vara där ute. Det är väl lite som om man tittar på 

tillitsdelegationen och vad de stoppade in i tillitsbegreppet, så pratar de ju... De valde 

att använda begreppet ”medborgarfokus” vilket jag tyckte var lite synd, för att man 

borde ha vågat att ta klivet och prata om medborgarens eller brukarens fokus för att 

verkligen markera att: "Du måste ut och vara där de faktiskt befinner sig." 

Rolf: Där måste man ju också samla ihop, vad är det som händer där ute? 

Kristin: Mm… 

Rolf: Jag tror att det är en jätteviktig faktor om man ska lära sig något om vad 

styrning egentligen är för någonting. Så att vi inte bara ser det som en retorisk 

övning, vilket det rätt lätt kan bli. 

Anders: Finns det, Rolf, någon styrmodell som är överlägsen alla andra? 

Rolf:  Det är en sån här 100 000-kronorsfråga. 10 000 kan man väl inte säga, för det 

är ingenting. Eller 100 000 000-fråga, skulle jag vilja säga. Det beror väldigt mycket 

på var man befinner sig. Hur förhåller sig kommunen till sina tjänstemän, politiker till 

sina tjänstemän och tvärtom. Vad är förutsättningar för att utöva den styrning som vi 

går till val på att vi ska genomföra i det här läget. Jag tror inte att man ska säga att 

det finns ett riktigt bra exempel. Det finns säkert flera som har en del exempel. 

Anders: Är det för mycket att följa strömmen, att när det kommer något nytt begrepp 

och någon som sätter en ny etikett, kallar något för något, gör lite förändringar att: 

"Alla gör och då ska alla göra lika." "Har inte ni den modellen?" "Då måste vi ha det 

också." 

Rolf: Nja, så hade vi det förr i tiden. Kommunförbundet Cirkulär var en sån. Alla 

gjorde likadant. Ni kan inte komma ihåg Cirkulär. Men de skickade ut att: "Nu ska ni 

ha sociala centralnämnder" och då skaffade kommunerna det. Alla utom Stockholm 

förstås. Frånsett dem så gjorde alla som de blev tillsagda. Sen kan man nog inte 

säga det i dag, jag tror att kommuner är ganska olika även om de sysslar med 

samma sak. Alla gör sina budgetar och frågan är hur de gör. 
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Kristin: Jag tycker att jag känner igen det, för det fanns ju, ja, jag har ju mött 

kommuner som egentligen gör det som vi kallar för tillitsbaserad styrning om vi rör 

oss i den sfären, men har valt att inte använda begreppet. De säger: "Nä, nä, vi vill 

inte…" För det finns en risk när man säger att det är något nytt, och det är inte det, 

för vi förfinar och förbättrar saker som vi har jobbat med under jättemånga år. 

Anders: Om man nu tycker att det här är ett ämne/område som man vill veta mer av 

och ta del av mer om den studie som Rolf har gjort och det som vi gör på SKR, vad 

kan man förvänta sig då på närmaste framtiden, Kristin? 

Kristin: Man kan förvänta sig att, ja vi håller på att ta fram en skrift som handlar om 

politisk styrning för att gå ner djupare och titta på hur det fungerar. Då kommer den 

här studien att vara en del i den skriften. Den kommer att komma här under hösten 

2022 eller våren 2023. 

Anders: Då har vi verkligen något att se fram emot där att kika på. Avslutningsvis, 

tiden går ju fort när man sitter såhär och pratar. Om jag skulle be er att ge ert bästa 

råd till de som lyssnar på förtroendevalda tjänstepersoner och andra som nu är i 

startgroparna för att ta sig an en ny mandatperiod, finns det något ord på vägen som 

ni skulle vilja ge dem? 

Rolf: Jag tror att det är intelligenta inför den här nya mandatperioden. Att man faktiskt 

försöker att reda ut hur man tror att man tycker att man ska ha det i alla fall. Att ägna 

någon dag åt det där, innan man drar igång alla pukor och trumpeter. Det tror jag är 

en klok variant.  

Kristin: Jag var inne på samma spår. Att våga titta på hur det ser ut. Inte att börja 

skruva direkt. Hur ser vår modell ut idag, hur funkar våra förhållanden, hur är det med 

de som kommer in som är nya, hur upplever de det? Att man mer utbildar kring det 

och börjar i den ändan. Sen så:  "Okej, då kanske det är saker vi behöver förändra 

därför att vi har bytt ut politik och kanske bytt ut någon tjänsteperson och så men inte 

direkt slänga sig över innan man förstår så att säga, var befinner vi oss idag.  

Anders: Har vi blivit något klokare Rolf, på just tillitsbaserad styrning? 

Rolf: Jag tänkte bara förklara vad tillitsbaserad styrning var. 

/skratt/ 

Anders: Ja, du är välkommen. 

Rolf: Det är egentligen det du vill att det ska vara. 

Anders: Det är inte svårare än så? Det blir väl en jättebra avslutning på det här 

samtalet. Tillitsbaserad styrning är vad du själv vill att det ska bli. Ett stort tack till dig 

Rolf Solli för att du har medverkat med oss här idag. 
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Rolf: Tack så mycket! 

Anders: Och till dig Kristin, att du också hade möjlighet att vara med. 

Kristin: Mm, tack så mycket, Anders. 

Anders: Jag som har lett samtalet idag heter Anders Nordh. På återhörande i nya 

avsnitt av Demokratiresan. 

"Demokratiresan." 

"En podcast från Sveriges Kommuner och Regioner." 

 

 

 


