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Sammanfattning 
 

Under en längre tid har svensk vård och omsorg präglats av ett marknadsinriktat tankesätt              

med starka inslag av målstyrning, kostnadskontroll och utvärderingsarbete. Forskningen har          

länge diskuterat problemen och riskerna med denna typ av styrning och pekar bland annat på               

att den medicinska professionen har en omfattande administrativ börda och att de i hög              

utsträckning detaljstyrs, vilket påverkar arbetsmiljön och i slutändan kvaliteten på vården till            

patienterna. En artikelserie i DN som belyste dessa problem introducerade den breda            

allmänheten till begreppet New Public Management och var startpunkten för en omfattande            

debatt kring offentlig styrning.  

 

Den svenska regeringen har påbörjat ett arbete för att utveckla en tillitsbaserad styrning för              

att komma åt problemen i vården. Det är däremot oklart vad en sådan styrning faktiskt               

innebär. Den här uppsatsens fokus och syfte är därför att, med utgångspunkt i mellanchefer              

och medarbetare inom vård och omsorg, bidra till utvecklingen av tillitsbaserad styrning och             

ge ett bud på vad det kan innebära. Fyra kvalitativa intervjuer har genomförts för att uppnå                

syftet. Resultatet och analysen kopplas till teorier om tillit och till ett ramverk för              

tillitsbaserad styrning. Man kan konstatera att undersökningens resultat sammanfaller till viss           

del med tidigare forskning och bekräftar bilden av styrningsproblemen i vården och vad             

tillitsbaserad styrning kan vara. Det framkommer emellertid att samtal och direkta möten,            

IT-lösningar, kvalitativa kvalitetsmått, kompetensförsörjning och transparens kan utgöra        

viktiga led i en tillitsbaserad styrning. Vidare framkommer en strategi kallad värdebaserad            

vård som ett sätt stärka tilliten och bättre tillvarata medarbetarnas kompetens.  
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1. Inledning 
 

1.1 Offentlig styrning på agendan 

När DN-reportern Maciej Zaremba kom ut med en artikelserie våren 2013 beträffande            

styrningsproblemen i den svenska sjukvården väckte det stor uppmärksamhet bland          

allmänheten och det politiska etablissemanget. Zaremba beskrev hur marknadstänkandet,         

kostnadskontrollen, den administrativa bördan och de ekonomiska incitamenten på sjukhusen          

leder till en bristfällig vård till patienterna. Artikelserien kan ses som ett led i den omfattande                1

kritik som New Public Management-filosofin har dragit på sig sedan trenden slog igenom i              

Sverige under slutet av 1900-talet. Det lanserades då som ett “recept mot styrningsproblem i              

en växande välfärdsstat”. Parollen för välfärdssektorn och förvaltningen har sedan dess varit            2

effektivitet och mål-och resultatstyrning.  

 

Efter Zarembas artikelserie och den efterföljande debatten fick förvaltningspolitik och          

styrningsfrågor, efter en lång tid av passivitet och stelhet, en högre prioritet på den politiska               

agendan. I budgetpropositionen för 2016 aviserade regeringen, ledd av Socialdemokraterna,          

att den offentliga styrningen ska utvecklas med tillit som utgångspunkt. Det första steget kom              

den 16 juni 2016 då regeringen beslutade att tillsätta en delegation med uppdrag att analysera               

och föreslå hur styrningen av välfärdssektorn kan utvecklas för att bättre tillvarata            

medarbetares kompetens. Delegationen har tagit namnet Tillitsdelegationen och samlar         

kompetens från forskarvärlden och myndighetssfären i sitt arbete. Tillitsdelegationen har           3

tagit fram ett nytt styrningskoncept som ska uppnå regeringens ambitioner, tillitsbaserad           

styrning, vilket den här uppsatsen ämnar belysa och förstå.  

 

Frågor som rör den offentliga förvaltningen har länge varit föremål för samhällsvetenskaplig            

forskning. Den offentliga förvaltningens roll i samhället – att tillhandahålla skattefinansierade           

tjänster som sjukvård, omsorg och utbildning – är speciell då den innefattar dimensioner av              

1 Zaremba, Maciej. Vem var det som dödade Herr B?. Dagens Nyheter. 20-02-2013 
2 Hertting, Nils och Vedung, Evert. Den utvärderingstäta politiken. 2009, sid 33 
3 SOU 2017:56. Jakten på den perfekta ersättningsmodellen. Delbetänkande av Tillitsdelegationen 

 
 
 
 
 

4 



 

ansvarsutkrävande, legitimitet och myndighetsutövning. Statsvetaren och professorn Bo        

Rothstein argumenterar för att kvaliteten på landets offentliga förvaltning är avgörande för            

mänskligt välstånd, och pekar bland annat på styrningens betydande effekter. För den            4

moderna förvaltningsforskningen har de senaste decenniernas reformer av den offentliga          

förvaltningen och inträdet av New Public Management varit helt central. Behovet av vidare             

forskning på området växer i takt med att det offentliga åtagandet växer och blir alltmer               

komplext. Det stora intresset för styrning inom forskarvärlden har inte återspeglats i den             5

svenska allmänna debatten förrän på senare tid, något som Zarembas artikelserie rimligen får             

anses ha bidragit till. Politiker såväl som media har emellertid möjligen diskuterat            

styrningsproblem, utan att veta om det, när de har diskuterat problem och svårigheter inom              

sjukvården och skolväsendet.  6

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Tillitsbaserad styrning är ett relativt nytt och outforskat fenomen, både i svensk och             

internationell kontext. Det beskrivs som en reaktion på de styrningsproblem som förknippas            

med New Public Management. Begreppet “tillitsbaserad styrning” är fortfarande under          7

utveckling och det finns utrymme för nya bidrag i frågan. Tillitsdelegationen har dessutom             

efterfrågat mer forskning på området.   8

 

Syftet med den här explorativa framställningen är framförallt att bidra till diskussionen om             

vad tillitsbaserad styrning kan tänkas innebära. Med utgångspunkt i de som är närmast             

berörda av styrningen är ambitionen att ge en nyanserad och välgrundad bild av vad en               

styrning som är tillitsbaserad kan innebära och hur en sådan styrning kan se ut i praktiken. En                 

viktig uppgift blir således att utifrån de samlade erfarenheterna och utifrån analysen ge             

förslag på hur forskningen kan gå vidare. Syftet kan brytas ned i följande frågeställning: 

 

4 Rothstein, Bo. “God offentlig förvaltning är Sveriges största tillgång”. Dagens Nyheter. 13-10-2013 
5 Ahlbäck Öberg, Shirin och Widmalm, Sten. Att göra rätt - även när ingen ser på. Statsvetenskaplig tidskrift. 
118(1). 2016, sid 8 
6 Ibid 
7 SOU 2017:56. Jakten på den perfekta ersättningsmodellen. Delbetänkande av Tillitsdelegationen 
8 Tillitsdelegationen, http://tillitsdelegationen.se/samverka-med-oss/ (Hämtad 2017-12-07) 
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Hur beskriver mellanchefer och medarbetare inom vård och omsorg tillitsbaserad          

styrning? 

 

1.3 Avgränsningar 

Undersökningen berör mellanchefer och medarbetare som arbetar inom sjukvården och          

äldreomsorgen i en region/kommun i Östra Mellansverige. Dessa sektorer är bland de mest             

kritiserade i den svenska välfärden och har pekats ut av Tillitsdelegationen som särskilt             

aktuell och relevant för tillitsbaserad styrning.   9

 

1.4 Disposition 

I det följande kapitlet beskrivs den historiska utvecklingen av New Public Management i             

Sverige för att skapa ett helhetsperspektiv kring svensk förvaltningspolitik och för att            

presentera bakgrunden till dagens styrning. Därefter presenteras en genomgång av tidigare           

forskning och studier med relevans för undersökningen samt de teoretiska utgångspunkterna           

för undersökningen. I metodkapitlet diskuteras metodval, tankar kring urvalet och själva           

genomförandet av undersökningen. I det fjärde kapitlet sker analysen i samband med att             

empirin redovisas. Avslutningsvis dras slutsatserna kring undersökningen och det diskuteras          

hur man kan gå vidare i forskningen. 

 

1.5 Styrning av det offentliga – en historisk tillbakablick 

Från efterkrigstiden och framåt expanderade välfärdsstatsbygget i Sverige, liksom i många           

andra västliga demokratier, till nivåer som saknar motsvarighet i vår historia. Ett sätt att               10

illustrera detta är att jämföra de offentliga utgifternas andel av BNP, 1970 utgjorde de              

offentliga utgifterna 40 procent av BNP, 1983 låg andelen på 70 procent av BNP. I takt med                 11

att den offentliga sektorn växte blev den också alltmer komplicerad att styra. Den svenska              

förvaltningen ansågs vara byråkratisk, stelbent och präglades vid den här tiden av            

regelstyrning och politisk detaljstyrning. Den goda ekonomiska utvecklingen i landet vände           

9 SOU 2017:56. Jakten på den perfekta ersättningsmodellen. Delbetänkande av Tillitsdelegationen 
10 Ahlbäck Öberg, Shirin och Widmalm, Sten. Att göra rätt - även när ingen ser på. Statsvetenskaplig tidskrift. 
118(1). 2016, sid 9 
11 Lybeck, Johan. Hur stor är den offentliga sektorn? Ekonomisk Debatt 2/84. 1984, sid 71  
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och kostnaderna för att upprätthålla den offentliga sektorns kapacitet skenade iväg. Vidare            

ställdes det krav från allmänheten om att öka medborgarnas insyn i verksamheterna. Det             

fanns en politisk enighet från både höger och vänster, dock av olika anledningar, kring              

behovet av att reformera styrningen av den offentliga sektorn. Motivet från vänster var en              

vilja att demokratiska förvaltningen. Deras kritik bestod i att den offentliga sektorn hade             

misslyckats med att utjämna klasskillnader. Motivet från höger var att skära ned och             

effektivisera. Den offentliga sektorn ansågs vara alltför stor, kostsam och ineffektiv. Det var             

mot denna bakgrund som nya styrningsidéer, framförallt från Reagans USA och Thatchers            

Storbritannien, fick ett starkt fotfäste i Sverige och i många andra delar av västvärlden.  12

 

2. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 
 

Tillitsbaserad styrning är, som tidigare konstaterat, ett nytt och relativt outforskat fenomen.            

Det kan emellertid i ett bredare perspektiv knytas an till närliggande forskningsfält som New              

Public Management och organisationsteori som intresserar forskare från flera olika          

akademiska discipliner. 

 

2.1 New Public Management  

Widmalm och Ahlbäck Öberg beskriver New Public Management som ett kluster av idéer             

som hämtats från det privata näringslivet. Idéerna grundar sig på ett utpräglat            

marknadstänkande där fokus ligger på kostnadskontroll, finansiell genomskinlighet och         

decentralisering, bolagisering och privatisering av offentliga verksamheter. New Public         

Management genomsyras även av ett slags “manager”-ideal som uppmuntrar starkt och           

professionellt ledarskap. Själva grundtanken bakom New Public Management är att          13

offentliga verksamheter blir mer effektiva om de efterliknar idealbilden av marknaden.  

 

12 Ahlbäck Öberg, Shirin och Widmalm, Sten. Att göra rätt - även när ingen ser på. Statsvetenskaplig tidskrift. 
118(1). 2016, sid 9-11 
13 Ibid, sid 11-13 
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Enligt Hood, som också myntade begreppet “New Public Management” under 90-talets           

reformvåg, var Sverige under 90-talet ett av de länder där NPM fått störst genomslag i.               

Nästan två årtionden senare anses Sverige fortfarande vara ett av de länder som ligger i               

framkant när det gäller NPM-reformer. Widmalm och Ahlbäck Öberg menar att det här             

framförallt kan förklaras av införandet av omfattande gransknings- och utvärderingssystem          

och införandet av valfrihetsmodeller i välfärden. Forskarna diskuterar vidare kring           14

“framväxten av granskningssamhället” där de beskriver riskerna och problemen med den           

omfattande satsningen på utvärdering och granskning i offentlig sektor. Med bakgrund i            

Powers resonemang pekar Widmalm och Ahlbäck Öberg bland annat på risken att bli slav              

under metoden, det vill säga att man mäter det som är enkelt att mäta. Den här formen av                  

styrning och utvärdering kan komma i konflikt med professionella normer och värden som             

exempelvis läkare och lärare är utbildade till. Med andra ord kan professionen bli tvungen att               

ge vika åt utvärderingssystemens betygssättningskriterier.  15

 

2.3 Tillit 

Inom organisationsteori beskrivs marknad, med pris och konkurrens som styrmekanism, och           

hierarki, med auktoritet som styrmekanism, som grundläggande idéer för hur organisationer           

kan styras och organiseras. Adler introducerar en tredje idé; gemenskap (community), med            

tillit som styrmekanism, och menar att tillit har bättre förutsättningar för att tillvarata kunskap              

och kompetens. Adler ser det som en utmaning för moderna organisationer att tillvarata             

medarbetarnas kunskap och kompetens. Tidigare forskning inom företagsekonomi och         

organisation visar att marknaden och hierarkier är dåliga på att hantera kunskapsbaserade            

tillgångar. Adler ser tillit som en koordinerande mekanism som i väl sammansatta grupper             

kan bidra till god kunskapsutveckling. Adler utgår från en annan forskares tankar och              16

resonemang, Gambetta, och definierar tillit som:  

 

14 Ahlbäck Öberg, Shirin och Widmalm, Sten. Att göra rätt - även när ingen ser på. Statsvetenskaplig tidskrift. 
118(1). 2016, sid 11-13 
15 Ibid, sid 13-14 
16 Adler, Paul. Market, hierarchy, and trust: The knowledge economy and the future of capitalism. Organization 
science, 12(2). 2001. sid 215-219 
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“the subjective probability with which an actor assesses that another actor or group of actors               

will perform a particular action, both before she or he can monitor such action (or               

independently of his or her capacity ever to be able to monitor it) and in a context in which it                    

affects his or her own action”  17

 

En sådan definition är emellertid tämligen bred och utesluter inte möjligheten att            

handlingarna drivs av fruktan snarare än tillit. Adler beskriver därför också en kortare och              

mer koncis definition och menar att tillit handlar om förtroende till någon annans välvilja.              

Enligt Adler finns det tre olika källor till tillit, dessa är bekantskap genom upprepade              

interaktioner, aktörers sammanvägda intressen och värden och normer som uppmuntrar tillit.           

Det finns även tre olika mekanismer som genererar tillit; direkt interpersonell kontakt, ett             

uppbyggt rykte genom nätverk och förståelsen för hur institutioner formar och påverkar den             

andra partens värden. Vidare identifierar Adler tre olika objekt man kan ha tillit till; personer,               

system (exempelvis organisationer) och kollektiv. Det finns även ett flertal egenskaper och            

institutioner (bases) som man kan ha tillit till, Adler lyfter bland annat fram kompetens och               

ärlighet som exempel.   18

 

2.5 Tillitsdelegationens intervjustudie  

I februari 2017 genomfördes en intervjustudie av Health Navigator på uppdrag av            

Tillitsdelegationen. Studien handlade om ersättningsmodellers styrande effekter i primärvård         

och äldreomsorg och tar, precis som i min studie, utgångspunkt i mellanchefer och             

medarbetares perspektiv. Beställare, utförare och medarbetarrepresentanter från Region        

Halland, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Varbergs kommun samt fackliga          

företrädare från Vårdförbundet intervjuades. Resultaten visar på att det saknas en entydig bild             

av hur ersättningsmodellerna ska utformas för att skapa tillit, men att de tillskrivs viktiga              

styreffekter. Strukturella faktorer och utmaningar inom vård och omsorg, som exempelvis           

kompetensförsörjning och tekniska förutsättningar, är en aspekt av den ekonomiska          

styrningen som uppfattas ha stor påverkan på verksamheten. Bortom den ekonomiska           

17 Adler, Paul. Market, hierarchy, and trust: The knowledge economy and the future of capitalism. Organization 
science, 12(2). 2001. sid 217 
18 Ibid, sid 217-218 
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styrningen lyfts kompletterande styrsignaler som dialog, rapportering, uppföljning och         

regelstyrning fram som viktiga vad gäller utförarnas upplevda handlingsfrihet och tilliten           

mellan utförare och beställare. En alltför omfattande administrations- och         

uppföljningsapparat anses begränsa handlingsutrymmet och minska tilliten då arbetsmiljön         

blir stressigare och den patientnära tiden minskar. Resultaten i den här studien ger en               19

indikation och en viss bild av vad man kan förvänta sig i min studie. 

 

2.6 Tillitsbaserad styrning 

Tillitsdelegationens uppdrag är att “analysera och föreslå hur styrningen av välfärdstjänster           

kan utvecklas för att i större omfattningen ta tillvara medarbetares kompetens och            

erfarenheter”. I ett delbetänkande presenterar och redovisar delegationen sitt perspektiv och           

sin analys av dagens styrning och grunderna i tillitsbaserad styrning. Beskrivningen av             20

tillitsbaserad styrning i delbetänkandet uttrycks emellanåt med “kan” och “exempelvis”,          

vilket innebär att betydelsen och definitionen av tillitsbaserad styrning är relativt öppen och             

att det kommer att fördjupas. Detta är även något som Tillitsdelegationen diskuterar. Vidare             21

konstaterar Louise Bringselius, forskningsledaren för delegationen, i en forskningsrapport att          

tillitsbaserad styrning är öppen för tolkning.  22

 

2.6.1 Problembild och analys av New Public Management i Sverige 

Tillitsdelegationen menar att det finns en väsentlig skillnad på New Public Management i             

teori och i praktik. Två av de mest grundläggande idéerna som NPM bygger på är               

decentralisering och målstyrning. Ambitionen är att ge ett större handlingsutrymme åt de            

yrkesprofessionella så att de kan utnyttja sin kompetens för att uppnå verksamhetens mål.             

Tillitsdelegationen menar att det har skett precis tvärtom i praktiken. I många offentliga             

verksamheter har det snarare skett en centralisering bakvägen genom mål- och           

resultatstyrning med återrapporteringskrav formulerade centralt. De marknadiseringsreformer       

som har genomförts har inte resulterat i några entydiga effektivitetsvinster. Istället har det             

19 SOU 2017:56. Jakten på den perfekta ersättningsmodellen. Delbetänkande av Tillitsdelegationen, sid 205-220 
20 Ibid, sid 4 
21 Ibid, sid 43-44 
22 Bringselius, Louise. Tillitsbaserad styrning och ledning. Finansdepartementet. 2017, sid 4 
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resulterat i betydande administrativa bördor för de yrkesprofessionella och en ökad           

byråkratisering och detaljstyrning. Samtidigt har det byggts upp omfattande administrativa          

apparater för att hantera planer, uppföljningar och rapporter.   23

 

2.6.2 Definition 

 24

Figur 1. Tillitsdelegationens definition av tillit 

 

Tillitsdelegationen arbetar utifrån den teoretiska definitionen ovan och menar att den är            

avsedd för forskning och fördjupade diskussioner kring tillit. Med fokus på verksamhetens            

syfte och behov avses en styrning som styr mot en gemensam förståelse för uppdraget och               

målet med verksamheten. Den andra punkten, samverkan och helhetsperspektiv, handlar om           

att öka det övergripande samarbetet bland aktörerna i den offentliga sektorn och att minska              

kontrollen då en alltför kontrollbaserad verksamhet kan leda till att varje del av styrkedjan              

enbart fokuserar på sitt uppdrag. Den tredje punkten, tillitsfulla relationer, knyter an till den              

andra punkten och handlar om att öka benägenheten att lita på andra aktörer. Den sista               

punkten handlar om att främja de förutsättningar och värden som är väsentliga för att bygga               

tillit. Utöver den teoretiska definitionen finns även en “praktisk” definition, vilket kort             25

sammanfattar tillitsbaserad styrning: 

 

“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.“  26

 

23 SOU 2017:56. Jakten på den perfekta ersättningsmodellen. Delbetänkande av Tillitsdelegationen, sid 43-44 
24 Ibid, sid 47 
25 Ibid, sid 47-50 
26 Ibid 
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2.6.3 Metoder för tillitsbaserad styrning 

I det här avsnittet presenteras ett antal metoder för tillitsbaserad styrning som            

Tillitsdelegationen har lyft fram och kan ses som operationaliseringar av den teoretiska            

definitionen. Metoderna utgör inte en färdig styrmodell, men kommer att användas som en             

teoretisk utgångspunkt för uppsatsen. Beskrivningen av metoderna kommer, i de fall det            

behövs, att följas av en tolkning i ett försök att tydliggöra vad de kan innebära. I analysen                 

kommer resultaten att kopplas till metoderna för jämförelse och vidareutveckling. 

 

Minskad detaljstyrning lyfts fram som en väsentlig del av den tillitsbaserade styrningen. Det             

innebär att ge medarbetarna ett större handlingsutrymme och öka förmågan till anpassning            

efter brukare. Mer konkreta metoder för minskad detaljstyrning inom vården skulle kunna            27

ske från huvudmannens håll, exempelvis omformulera de uppsatta målen och utgå från andra             

kvalitetsmått. 

 

Väl utvecklade strukturer för att främja kunskapsutveckling inom verksamheten avser en           

strävan mot en evidensbaserad praktik och metoder för att utveckla medarbetarnas kunskap            

och kompetens. Sådana strukturer skulle kunna ta sin form i exempelvis mentorskap för             28

juniora läkare eller vidareutbildning genom samarbeten med universitet 

 

Värdegrundsarbete handlar om att ställa sig bakom och arbeta efter en gemensam värdegrund             

där kultur, identitet, ledarskap och chefskap lyfts fram som viktiga delar. Det ses som en               

förutsättning för att stärka tilliten i verksamheten.   29

 

Involvering av yrkesprofessionella på lägre beslutsnivåer i beslut handlar om att öka dialogen             

och samverkan mellan medarbetarna i frontlinjen och beslutsfattarna på högre nivåer.           

Möjligheterna till att kvalitetssäkra verksamheten förbättras om yrkesprofessionella på lägre          

nivåer involveras i beslut på lägre nivåer. Detta skulle kunna uppnås genom en mer              30

27 SOU 2017:56. Jakten på den perfekta ersättningsmodellen. Delbetänkande av Tillitsdelegationen, sid 47-50 
28 Ibid  
29 Ibid 
30 Ibid 
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horisontell styrning och en seminariekultur där medarbetare och chefer har ett           

diskussionsforum. 

 

Förankring hos medarbetare av metoder för uppföljning och kontroll berör den del av             

styrningen som handlar om att följa upp och granska resultaten. Dagens system är             

problematiska och leder till suboptimering. Mätningarna ska vara ändamålsenliga och          

utformas i samröre med medarbetarna. Vad som är ändamålsenligt är svårdefinierat.           31

Däremot kan det, likt metoden ovan, handla om ett diskussionsforum 

 

Organisatoriska, juridiska och ekonomiska förutsättningar är viktiga för att verksamheten          

ska kunna sköta sitt uppdrag. Verksamheten behöver ha en tillräcklig finansiering och            

organisatoriska modeller som medger samverkan mellan organisationer, exempelvis        

gränssnittet inom kommunal omsorg.  32

 

Administrativa uppgifter i administrativa funktioner innebär att minska den administrativa          

bördan för de yrkesprofessionella. Genom att ha en särskild funktion för administrativa            

uppgifter kan de yrkesprofessionella fokusera mer på kärnuppdraget. En sådan funktion kan            33

vara en avdelning eller en särskild yrkesgrupp som sköter administrationen. 

 

2.7 Sammanfattning och diskussion  

I strikt mening är det ingen teori som prövas i den här uppsatsen. Den tidigare forskningen                

och de teoretiska utgångspunkter som har presenterats och diskuterats i det här avsnittet             

syftar till att förstå och till att skapa en förväntad bild av en styrning som är tillitsbaserad. Det                  

ger således en bild av vad man kan förvänta sig i den här undersökningen och utgör ett                 

underlag för jämförelse, diskussion och vidareutveckling av styrning. Ramverket för          

tillitsbaserad styrning är ett pågående forskningsarbete. Det kan i dess nuvarande form            

uppfattas som tämligen vagt och abstrakt. En av ambitionerna med den här framställningen är              

således att bidra till utvecklingen av detta. 

31 SOU 2017:56. Jakten på den perfekta ersättningsmodellen. Delbetänkande av Tillitsdelegationen, sid 47-50 
32 Ibid  
33 Ibid 
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3. Metod  
 

Valet av metod kan ha stor betydelse för vilka resultat man får och trovärdigheten för dessa.                

Det är därför av stor vikt att metoden stämmer väl överens med undersökningens syfte. Den               

här framställningen bygger på fyra kvalitativa personliga intervjuer. Esaiasson et al menar att             

intervjuer är särskilt lämpliga och passande när man ger sig ut på ett outforskat fält, när syftet                 

med undersökningen är att utveckla teorier eller begrepp och när man vill ta reda på hur                

människor själva uppfattar sin värld. Dessa användningsområden stämmer väl överens med           34

den här undersökningens syfte och ambitioner. Vi ger oss in i ett relativt outforskat fält med                

ett explorativt syfte att bidra till utvecklingen av tillitsbaserad styrning och vidga            

resonemangen kring styrning av vård och omsorg genom att utgå från medarbetare och             

mellanchefers uppfattningar, tankar och upplevelser. Det skulle förvisso vara möjligt att           

använda en mer kvantitativ metod – och då i någon form av standardiserad             

frågeundersökning, exempelvis enkäter. Däremot skulle det vara svårt att fånga upp mer än             

ytliga och korta svar, vilket blir problematiskt då ambitionen är att bidra till en djupare               

förståelse för styrning. Denscombe menar att valet ofta står mellan att samla mer ytlig              

information från ett större antal människor eller att samla mer fördjupad och detaljerad             

information från ett mindre antal människor. I det här fallet, med utgångspunkt i den här                35

studiens explorativa syfte, är det förra att föredra. 

 

3.1 Samtalsintervjuer som datainsamlingsmetod 

Samtalsintervjuerna i den här undersökningen är semistrukturerade, vilket innebär att ett antal            

relativt öppna tematiska huvudfrågor har förberetts inför intervjuerna, men att eventuella           

följdfrågor kan förekomma utifrån intervjupersonernas svar. Tanken är att man kan fånga upp             

mer utvecklade svar och att det kan bidra till att intervjuerna inte blir alltför identiska.               

Möjligheterna till att följa upp respondenters svar med följdfrågor är även en av de stora               

34 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena. (2012) Metodpraktikan. Konsten att 
studera samhälle, individ och marknad. 4 uppl. Stockholm: Norstedth juridik, sid 252-254 
35 Denscombe, M. (2014). The Good Research Guide : For Small-scale Research Projects. 5. uppl., Maidenhead, 
Berkshire: McGraw-Hill Education, sid 173-174 
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fördelarna med samtalsintervjuer. Ryen beskriver den semistrukturerade formen av         36

intervjuer som den mest utbredda inom kvalitativa intervjuer. Den tillåter tillfällen för vanliga             

samtal men fokuset är själva frågorna. Intervjuerna är som tidigare nämnt personliga, vilket             37

enligt Esaiasson et al är att föredra då man har att göra med komplexa frågor och svar. En                  

ytterligare fördel med den personliga intervjun är att man har en viss kontroll över              

svarssituationen.   38

 

En intervjuguide har konstruerats som vägledning inför intervjuerna och finns som bilaga till             

uppsatsen. Det är inte en strikt mall, utan det är framförallt respondenternas svar och              

tankegångar som har styrt intervjuerna. Syftet med undersökningen, den tidigare forskningen           

och de teoretiska utgångspunkterna har varit grunden för frågorna i intervjuguiden.           

Utformningen har även följt de råd som Esaiasson et al beskriver i Metodpraktikan. En              

intervju bör enligt Esaiasson et al inledas med ett antal uppvärmningsfrågor för att skapa              

kontakt och upprätta en god stämning. Därefter bör de centrala tematiska frågorna tas upp där               

respondenterna kan berätta och utveckla vad de upplever som de viktigaste dimensionerna i             

det man avser undersöka. Uppföljningsfrågor knyter an till dessa frågor och syftar till att få               

fram ett mer innehållsrikt svar.  39

 

Ett vanligt problem med personliga intervjuer är den överhängande risken för           

intervjuareffekter. Det innebär en omedveten påverkan från mig som intervjuare, och en            

anpassning från den intervjuade. Enligt Esaiasson et al kan det handla om exempelvis mimik              

och gester vid uppläsning av frågorna, men även mer synliga och uppenbara effekter som              

kön, ålder och etnicitet. Dessa effekter kan leda till att respondenter anpassar sina svar till vad                

som de upplever förväntas av dem. Det är förvisso svårt att märka av och aktivt göra något                 40

åt intervjuareffekter, framförallt om man inte är en erfaren intervjuare, men ändock viktigt att              

ta hänsyn till det och försöka vara ödmjuk inför dess eventuella påverkan på resultaten. En               

36 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena. (2012) Metodpraktikan. Konsten att 
studera samhälle, individ och marknad. 4 uppl. Stockholm: Norstedth juridik, sid 252-253 
37 Ryen, A. (2004). Kvalitativ intervju - Från vetenskapsteori till fältstudier (1st ed.). Malmö: Liber AB. 
38 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena. (2012) Metodpraktikan. Konsten att 
studera samhälle, individ och marknad. 4 uppl. Stockholm: Norstedth juridik, sid 235 
39 Ibid, sid 264-265 
40 Ibid, sid 252-254  
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ytterligare nackdel med intervjuer som man brukar tala om – och som jag personligen har               

märkt av vid genomförandet av den här intervjuundersökningen– är att det kan vara väldigt              

tidskrävande. Processen går från att utforma lämpliga intervjufrågor och finna lämpliga           

intervjupersoner som kan tänka sig att ställa upp, till att transkribera, bearbeta och analysera              

materialet. Man får emellertid en helt annan insikt och förståelse än om man hade gjort en                

kvantitativ undersökning.  

 

3.2 Urval 

Undersökningen berör totalt fyra personer, två mellanchefer och två medarbetare.          

Respondenterna arbetar vid sjukhus eller vårdboenden. Det är ett smalt urval och det vore              

önskvärt att bredda undersökningen till att omfatta fler vårdinstanser och fler respondenter.            

Den höga arbetsbelastningen för personal inom vården och den snäva tidsramen för uppsatsen             

är de huvudsakliga faktorerna som har begränsat urvalet. Det är förvisso något som får              

konsekvenser för möjligheterna till att generalisera, vilket i sin tur kan påverka            

tillförlitligheten. Med tanke på uppsatsens tidsram var jag emellertid tvungen att göra en             

avvägning vid datainsamlingen mellan mycket men ytlig information eller lite men djup            

information. Valet föll på det förra då uppsatsen har ett explorativt syfte och ämnar belysa               

tankar, uppfattningar och upplevelser för att vidareutveckla tillitsbaserad styrning. 

 

Valet att studera mellanchefer och medarbetare grundar sig på deras centralitet samt            

principen om maximal variation. Utgångspunkten är att dessa två grupper är de som är              

närmast berörda av styrningen. Mellanchefer har det direkta operativa ansvaret över           

verksamheten. Medarbetarna är närmast verksamheten i bemärkelsen att de utför          

verksamhetens huvudsakliga arbetsuppgifter och är de främsta mottagarna av styrningen, det           

vill säga de som “styrs” av styrningen. Maximal variation innebär att söka sig brett för att                

allsidigt belysa ett fenomen. I detta fall handlar det om en spridning bland respondenterna.              41

Samtliga respondenter har sorterats in under “mellanchef” eller “medarbetare”, men de har            

41 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena. (2012) Metodpraktikan. Konsten att 
studera samhälle, individ och marknad. 4 uppl. Stockholm: Norstedth juridik, sid 252-254  
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olika befattningar, titlar och ansvarsområden. Tanken är att respondenterna har divergerande           

erfarenheter och kan sammantaget bidra med en helhetsbild. 

 

3.3 Genomförande och etiska överväganden. 

Intervjupersonernas arbetsplatser kontaktades genom mejl med information om studien och          

en förfrågan om deltagande. Det var till en början svårt att boka in intervjuer då många inom                 

vård och omsorg har en hög arbetsbelastning. Intervjuerna bokades in efter att            

kontaktuppgifter till potentiella respondenter erhölls, i vissa fall hörde respondenterna själva           

av sig. I enlighet med de forskningsetiska principerna informationskravet,         

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har samtliga respondenter har utlovats        42

anonymitet, informerats om syftet med studien och vad materialet kommer att användas till.             

Efter samtycke från respondenterna, i enlighet med samtyckeskravet , spelades intervjuerna          43

in med tekniskt hjälpmedel. Vid bearbetningen transkriberades de mest väsentliga delarna. 

 

4. Analys 
 

I det här avsnittet kommer empirin att presenteras jämsides analysen för att skapa ett              

sammanhang mellan respondenternas svar och analysen av dessa. Med tanke på intervjuernas            

omfång redovisas inte materialet i sin helhet, utan min ambition är att ge en bild av de breda                  

mönster som finns. Om det finns tydliga utvikningar eller avvikande meningar kommer det             

att tydliggöras.  

 

Kapitlet inleds med att kort redovisa och analysera respondenternas tankar, upplevelser och            

perspektiv på tillit och styrningen av vård och omsorg. Därefter presenteras perspektiv på en              

styrning som är tillitsbaserad och vad en sådan styrning kan innebära. Kapitlet avslutas med              

en avslutande analys som sammanfattar undersökningen och knyter an till teorierna och            

syftet. Tanken med denna struktur är att ge en helhetsbild av undersökningens resultat. Av              

42 Vetenskapsrådet, 2002. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
Elanders Gotab, sid  7-14 
43 Ibid 
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anonymitetsskäl redovisas inte respondenternas faktiska och specifika titel. Tabellen nedan          

ger en översiktlig bild av respondenterna. 

 

 

Befattning Datum för intervju 

Chef vårdboende 

(sjuksköterskebakgrund) 

2017-12-19 

Undersköterska vårdboende 2017-12-20 

Chef sjukhus 

(läkarbakgrund) 

2017-12-21 

Läkare sjukhus 2017-12-22 

Figur 2. Sammanställning av respondenter och intervjudatum 

 

4.1 Tankar och upplevelser om tillit och styrningsproblem 

Det finns överlag en positiv inställning till en styrning som är baserad på tillit. Tillit beskrivs                

av respondenterna som en viktig förutsättning för att vård och omsorg ska kunna fungera på               

ett bra sätt. Det är något som behöver finnas i och mellan alla led i styrnings- och vårdkedjan                  

– huvudman, vårdinstans, chefer, medarbetare och patienter. När det kommer till hur man             

kan stärka tilliten i verksamheten blir diskussionen däremot svårare. Det finns emellertid en             

relativt samstämmig bild om att många problem inom vård och omsorg härstammar från en              

omfattande mål- och detaljstyrning och ett krävande uppföljningsarbete. Beskrivningen         

sammanfaller väl med vad tidigare forskning och studier pekar på.  

 

“Det var många som valde det här yrket för att man inte var intresserad av att läsa eller skriva,                   

utan att man var intresserad av ett praktiskt människonära jobb. Men det är oerhört mycket               

skrivbordsjobb. En hel del känner ångest inför det.” – Chef vårdboende 
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I många fall upplevs de uppsatta målen i verksamheten vara oväsentliga för vården och              

patienternas hälsa, vilket innebär att verksamhetens fokus hamnar på andra saker. Detta            

upplevs skada tilliten. Målen är ofta kvantitativa och kan avse saker som antal timmar på               

akuten, antal patienter som har tillfrågats om alkohol och antal glödlampor i lokalen istället              

för mått som mäter patienternas hälsa eller nöjdhet. Beskrivningarna och upplevelserna visar            

likheter med det som Widmalm och Ahlbäck Öberg kallar för granskningssamhället. Man            

mäter det som är lätt att mäta, vilket i slutändan kan leda till att måttstocken som                

verksamheten utvärderas efter också blir styrande för verksamhetens inriktning.   44

 

“Det var väldigt mycket avrapportering, väldigt mycket mål som som ibland kändes perifera             

men som vi bara skulle leverera på, som vi oftast fick jaga och hitta rätt på. Det är inte så lätt                     

att rapportera antal som patienter som vi har frågat om rökvanor, det var ett sådant typiskt                

mål. Men vi jobbar ju inte med det egentligen.” – Läkare sjukhus 
 

Det är emellertid inte målstyrning i sig som upplevs vara problemet, utan själva målen och               

måtten. Bland mellancheferna ses målstyrning som positivt, men att definiera mål för en             

politiskt styrd organisation med vård- och hälsoverksamhet är en svår uppgift – något som              

bekräftas av chefen på sjukhuset. Det dyker samtidigt upp en upplevelse om otydlighet i              

styrningen – vem som egentligen styr vem.  

 

“Det är lättare att definiera mål när det handlar om plastgalgar eller lastbilar [...] Det blir inte                 

lika tydligt i en politisk styrd organisation där man har problemet att man kan aldrig få betalt                 

rakt av för det man gör och det finns alltid en relativ brist på resurser” – Chef sjukhus 

 

“Det finns ett stort missnöje, åtminstone bland läkarkåren, där att man känner i ökande              

utsträckning att man har förlorat inflytandet i sin egen arbetssituation och i ökande             

utsträckning att centralbyråkrater och politiker bestämmer allt. Professionen har förlorat          

makten. Det där är ju fascinerande eftersom både politiker och höga tjänstemän tycker             

samtidigt att vad man än gör så kan man inte påverka sjukvården, för att man känner att det är                   

den medicinska professionen som bestämmer vad som egentligen händer.” - Chef sjukhus 

44 Ahlbäck Öberg, Shirin och Widmalm, Sten. Att göra rätt - även när ingen ser på. Statsvetenskaplig tidskrift. 
118(1). 2016, sid 11-13 
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Denna upplevda otydlighet och eventuella motsättning kan vara ett uttryck för att den             

medicinska professionens normer och värderingarna har åsidosatts. Widmalm och Ahlbäck          

Öberg menar att ett kännetecken för granskningssamhället är att professionella normer och            

värden hamnar i konflikt med målen och utvärderingskriterier som formuleras uppifrån. I ett             45

bredare perspektiv kan det också handla om tillit mellan huvudmannen och professionen på             

en större skala. Adler menar att kunskap är en resurs som bäst tillvaratas och utvecklas               

genom former som i hög utsträckning inkluderar gemenskap/tillit. Den upplevda          46

otydligheten i styrningen och den eventuella motsättningen mellan huvudmannen och          

professionen antyder på att det kan finnas en brist i tillit i detta led, vilket i längden påverkar                  

möjligheterna att tillvarata medarbetarnas kompetens och engagemang. Chefen på         

vårdboendet är mer explicit och upplever att det faktiskt finns en misstro från huvudmannens              

håll, och att denna uttrycks i form av ytterst detaljerade mål och krav på dokumentation för                

oväsentliga detaljer som städning av kök och avfrostning av kyl och frys.  

 

“Tillit för mig är att man kan göra saker utan att det ska behöva finnas papper på det” 

– Chef vårdboende 

 

Undersköterskan på vårdboendet framhäver att det är svårt att skapa tillitsfulla relationer med             

patienter. Olika patienter har olika behov som behöver att tillgodoses, men           

arbetsförhållandena tillåter inte alltid möjlighet för anpassning efter patienten, vilket leder till            

ett missnöje bland patienterna. Undersköterskan lyfter bland annat fram bristen på personal            

som en orsak till detta. Brist på personal är även något som lyfts fram av de andra                  47

respondenterna. Chefen på sjukhuset konstaterar att det finns en stor brist på            

specialistsjuksköterskor. Det blir ett stort problem då sjukhuset inte kan leverera så mycket             

sjukvård som efterfrågas, vilket också leder till att det blir ett arbetsmiljöproblem. Huruvida             48

kompetensförsörjning är något som en styrform eller styrningsfilosofi ska lösa kan diskuteras.            

45 Ahlbäck Öberg, Shirin och Widmalm, Sten. Att göra rätt - även när ingen ser på. Statsvetenskaplig tidskrift. 
118(1). 2016, sid 11-13 
46 Adler, Paul. Market, hierarchy, and trust: The knowledge economy and the future of capitalism. Organization 
science, 12(2). 2001. sid 215-219 
47 Intervju med Undersköterska vårdboende, 2017-12-20 
48 Intervju med Chef sjukhus, 2017-12-21 
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Däremot kan man konstatera att det är svårt att styra en verksamhet och skapa förutsättningar               

för tillit om det inte finns någon att “styra”.  

 

“Vi har samma problem som övrig svensk sjukvård, vi har brist på medarbetare,             

specialistsjuksköterskor till exempel [...] Vi kan inte leverera så mycket sjukvård som vi             

skulle behöva och det blir ett arbetsmiljöproblem” – Chef sjukhus 

 

4.2 Hur beskrivs tillitsbaserad styrning? 

Styrning handlar om komplexa frågor och det finns en upplevelse bland respondenterna om             

att det är tämligen svårt att utforma en styrning som är baserad på tillit. Med Adlers definition                 

av tillit, främst avseende förmågan att kontrollera om handlingen utförs, är tillit i princip              

oförenligt med styrning om man drar det till det yttersta, då styrning nästan alltid i någon mån                 

omfattar kontroll. “Man kan aldrig få betalt rakt av för det man gör” , som chefen på                49

sjukhuset uttryckte det, är illustrativt i det avseendet. Läkaren på sjukhuset anför att det ändå               

behövs någon form av kvalitetskontroll och förbättringsarbete för att medborgare ska kunna            

känna tillit till sjukvården, och upplever att denna kontroll görs bäst i samband med              

patienterna. Man måste emellertid utgå från relevanta mått. Man bör, enligt läkaren, mäta             

saker som “impotens och inkontinens, inte antal timmar på akuten eller antal patientbesök per              

doktor”. Tillitsbaserad styrning handlar emellertid inte bara om att justera vissa aspekter i             50

styrningen. Alla respondenter instämmer i att det handlar om att förändra en hel             

företagskultur. Tillit upplevs som något som inte kan beordras eller tvingas fram, utan det är               

något som tar tid att bygga upp. Men hur man gör det upplevs svårt att svara på. Chefen på                   

sjukhuset upplever att mycket av det handlar om att ha en gemensam värdegrund som              

genomsyrar verksamheten. Det finns en värdegrund på det sjukhus som chefen arbetar vid,             

men det är är svårt att nå ut till medarbetarna med värdegrunden. 

 

“Tillit kan inte framtvingas av politiker, det är vi sköterskor på boendet som             

tillsammans med patienterna bygger tillit” – Undersköterska vårdboende 

 

49 Intervju med Chef sjukhus, 2017-12-21 
50 Intervju med Läkare sjukhus, 2017-12-22 
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Ett genomgående tema i intervjuerna är att en tillitsbaserad styrning bygger på samtal och              

möten mellan människor. Läkaren på sjukhuset beskriver behovet av mötesytor och direkt            

samverkan inom professionen och mellan professionen och patienterna som helt centrala           

förutsättningar för att bygga tillit. Det är i linje med Adlers framställning om bekantskap              

genom upprepade reaktioner som källa till tillit och direkt interpersonell kontakt som            

mekanism till tillit. Chefen på vårdboendet beskriver något liknande. 

 

“Vi har en patient som kommer och så samlas vi ett gäng och löser den patientens problem.                 

Sen går vi hem till var vår kammare, på röntgen, på onkologen. Det har inte funnits ytor att                  

diskutera. Man har varit i stuprören och diskuterat problem, det är inte så lätt att diskutera hur                 

ska vi jobba tillsammans i verkligheten om man aldrig hinner ha möjlighet att träffas och               

diskutera i det professionella teamet.”  

– Läkare sjukhus 

 

“Tillitsbaserad styrning för mig är att dem som jobbar här ska få kunna umgås med dem som                 

bor här och hjälpa dem på det sätt som dem behöver” – Chef vårdboende 

 

Samtal och möten mellan människor upplevs även skapa strukturer och möjligheter för            

kunskapsutveckling där professionerna träffas och lär sig av varandra. Här finns det även en              

dimension av brukarfokus som lyfts fram. Samtliga respondenter har tagit upp och instämmer             

i att patienter bör få mer inflytande i verksamheten för att stärka tilliten, och att detta främst                 

sker genom ordnade former för samtal. 

 

Läkaren på sjukhuset berättar om sjukhusets arbete med att bättre tillvarata medarbetarnas            

kunskap, skapa mötesytor och stärka tilliten – ett arbete som ska ha påbörjats långt innan               

debatten om tillitsbaserad styrning kom till liv. Sjukhusets strategi och inriktning kallas för             

“värdebaserad vård” där man fokuserar på “den medicinska kvaliteten med patientfokuserade           

utfallsmått som impotens och inkontinens”. Strategin går ut på att arbeta team- och              51

processbaserat utifrån ett sammanhang – ett symptom eller en diagnos, exempelvis cancer            

eller diabetes – och samla professionerna från de berörda enheterna. Rent organisatoriskt            

51 Intervju med Läkare sjukhus, 2017-12-22 
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samlas man i diagnosgrupper med patientprocessledare. Det här mötet, menar läkaren, är helt             

centralt för att bygga tillit och för att få ett helhetsperspektiv och för att främja               

kunskapsutveckling. Rent konkret innebär det att professionerna samlas runt ett bord, i många             

fall finns även patientrepresentanter för en patientförening med, och kollar på patientens resa             

i vårdkedjan och diskuterar hur man ska gå vidare. Dessa mötesformer har inneburit att              

professioner från olika specialiseringsområden lär sig från varandra och har byggt upp            

nätverk med varandra – en mekanism för tillit enligt Adler. Det kan förvisso låta basalt.               

Läkaren beskriver det också som “back to basics”. De professionella normerna och            

värderingarna upplevs bli mer framträdande med en sådan typ av värdebaserad vård.             52

Läkaren ger vidare ett verkligt exempel på en relation mellan två läkare på sjukhuset för att                

visa på vikten av möten: 

 

“De har pratat på telefon, skickat remisser till varandra, och arbetat med varandra i 8 år [...]                 

De sitter ungefär 400 meter ifrån varandra på sina avdelningar – har aldrig träffats fysiskt. Det                

här mötet är viktigt” – Läkare sjukhus 

 

Denna, mycket tydliga bild illustrerar hur arbetsförhållandena faktiskt kan se ut på ett             

sjukhus. Bristen på mötesytor blir plötsligt tydligt och framstår som ett större problem än vad               

det kanske låter. Ett annat problem som läkaren på sjukhuset lyfter fram, och som även               

chefen på sjukhuset ser som en stor brist i svensk sjukvård, är IT-system, vilket i längden                

upplevs skapa problem för transparensen i verksamheten då läkare och sjuksköterskor inte får             

tillgång till kvalitetsregister. 

 

“Transparens ger tillit, men vi behöver bra strukturer. Tilliten är viktig, men vi får inte tillit                

utan transparens, vad gäller data, vad gäller önskemål och krav [...] Vi har fantastiska              

kunskapskällor i kvalitetsregister, men vi på golvet får inte tillgång till dem. Det är inte               

transparent. Vi ser inte det. Vi litar inte ens på data för att vi inte har sett det. När vi får ut data                       

så börjar folk lita på det.” – Läkare sjukhus 

 

52 Intervju med Läkare sjukhus, 2017-12-22 
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“Vi har en läxa att göra vad gäller digitalisering [...] Men du har tio IT-system och kanske 15                  
patienter och ska dokumentera flera gånger om dagen, lägg ihop det där så har du en och en                  
halvtimmes arbetstid” – Chef sjukhus 

 

4.3 Avslutande analys och sammanfattning 
 

Det finns tydliga beskrivningar och upplevelser bland respondenterna om att styrningen av            

vård och omsorg präglas av New Public Management och det som Widmalm och Ahlbäck              

Öberg kallar för granskningssamhället. Mål- och detaljstyrning, otydliga och oväsentliga          

mått, brist på personal och bristande IT-system är återkommande teman i intervjuerna. En             

del upplever även att en del av dessa problem är ett uttryck för en brist på tillit.  

 

Tillit upplevs som en önskvärd kvalitet i sjukvården. Det finns däremot en skepsis mot att               

uppifrån kunna “styra fram” mer tillit i verksamheterna. En tillitsbaserad styrning beskrivs            

huvudsakligen som en styrning som skapar mötesytor och skapar möjligheter för deliberation,            

något som sammanfaller väl med Adlers källor och mekanismer för tillit. Det är genom              

direkta och fysiska samtal som samverkan, kunskapsutveckling, brukarfokus, tillitsfulla         

relationer och ett helhetsperspektiv kan skapas. Dessa resultat är någorlunda lik de resultat             

som Tillitsdelegationens intervjustudie kom fram till och bekräftar således bilden av att tillit             

främst byggs genom dialog. Utöver den här aspekten har även behovet av            

specialistkompetens, transparens i data, mål och krav och mer utvecklade IT-system lyfts            

fram som viktiga komponenter för kärnuppdraget och för att bygga tillit. 

 

En mer konkret strategi för tillitsbaserad styrning togs upp av en respondent, läkaren på              

sjukhuset, och strategin kallas för värdebaserad vård. Det var för mig okänt vid             

undersökningens början vad värdebaserad vård var. Det är däremot inte ett helt nytt             

styrningskoncept. Läkaren ger en beskrivning av värdebaserad vård, eller snarare det sätt som             

sjukhuset arbetar utifrån det, som en form av tillitsbaserad styrning; gemensam förståelse för             

uppdraget genom att arbeta utifrån en diagnos, samverkan, brukarfokus och helhetsperspektiv           

genom att samla professioner och patienter tillsammans i möten och kolla på patientens resa.              

En ytterligare dimension av värdebaserad vård är ett förbättringsarbete utifrån kvalitativa           
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patientcentrerade mått istället för kvantitativa verksamhetscentrerade mått. Beskrivningen        

sammanfaller också intressant nog i viss utsträckning med Tillitsdelegationens definition av           

tillitsbaserad styrning. Läkaren på sjukhuset trycker dock på och betonar att värdebaserad inte             

är en metod, utan en strategi och inriktning.  

 

Ett problem är att den här undersökningen endast fångar en respondents bild av värdebaserad              

vård, vilket kan kopplas tillbaka till metoddiskussionen om urvalet. Det blir därför svårt att ge               

en rättvis analys av värdebaserad vård. Man kan emellertid konstatera att det bör, inom ramen               

för tillitsbaserad styrning, forskas mer om värdebaserad vård.  

 

Respondenternas beskrivningar, upplevelser och problembild kan på många sätt kopplas till           

det ramverk för tillitsbaserad styrning som finns idag. I den egenkomponerade figuren nedan             

kopplas undersökningens resultat och analys till ramverket för tillitsbaserad styrning, med           

förslag på utveckling. Ambitionen var att kunna bidra med något helt nytt, undersökningen             

medgav emellertid inte resultat för det.  

 

 
Figur 3. Koppling mellan Tillitsdelegationens ramverk för tillitsbaserad styrning och den här undersökningens             

resultat 
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Samtal och direkta möten har beskrivits som ett viktigt forum för kunskapsutveckling för             

professionerna. När läkare, sjuksköterskor och andra grupper inom den medicinska          

professionen från olika enheter och avdelningar får ytor för direkta och fysiska möten och              

bestämmer tillvägagångssätt och behandling tillsammans blir det mindre detaljstyrt uppifrån          

och mer professions- och patientförankrat. Det framkommer som en ganska enkel lösning,            

men undersökningens resultat ger en indikation på att det är något som saknas inom vården. 

 

Moderna IT-lösningar har en viktig funktion i att underlätta kommunikation och           

dokumentation, vilket kan minska detaljstyrningen och ge mer patientnära tid. Det är en             

ekonomisk och organisatorisk förutsättning som kan ha stor effekt. Kvalitativa mått är dock             

kanske det mest centrala för att minska detaljstyrningen – det som mäts är vad som görs,                

vilket i viss utsträckning bekräftas av respondenterna. Kompetensförsörjning är en          

förutsättning som krävs för att kunna möta allmänhetens efterfrågan på sjukvård, huruvida            

det är en uppgift för styrningen kan emellertid diskuteras. Transparens, eller genomskinlighet,            

i tillgången till data, i vad det finns för mål och krav från huvudmannen skapar en bättre                 

förståelse för uppdraget och främjar kunskapsutvecklingen.  

 

Värdebaserad vård knyter i hög utsträckning an till ramverket för tillitsbaserad styrning och             

beskrivs av respondenten själv som ett bra sätt att stärka tilliten i verksamheten.             

Undersökningens tunna material vad gäller detta fenomen begränsar emellertid analysen och           

möjligheterna till att dra några vidare slutsatser.  

 

5. Slutsatser 

 
Det är inte en lätt uppgift att ta sig an något så komplext som styrning av sjukvården. Den                  

övergripande ambitionen med den här framställningen var att bidra till utvecklingen av            

tillitsbaserad styrning och vad det kan tänkas innebära. Tanken var att utgå från mellanchefer              

och medarbetares tankar, upplevelser och beskrivningar för att kunna ge en nyanserad och             

välgrundad bild. Förhoppningen var att kanske till och med ta fram konkreta metoder för hur               
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en tillitsbaserad styrning kan se ut och tillämpas. Man kan efter den genomförda             

undersökningen konstatera att tillitsbaserad styrning är mer komplext än vad man kan tro.             

Den här undersökningens resultat och analys ger en liknande bild av tillitsbaserad styrning             

som tidigare forskning och studier. Om inget annat kan man konstatera att bilden av              

tillitsbaserad styrning bekräftas och förstärks, vilket har ett värde i sig då undersökningen har              

utgått från mellanchefer och medarbetare – professionerna som “styrs”. Däremot är den här             

bilden fortsatt otydlig. Undersökningen har emellertid funnit att den i särklass viktigaste            

komponenten för tillitsbaserad styrning beskrivs vara direkta samtal och möten inom och            

mellan aktörsgrupper. Genom att skapa mötesytor för professionen och patienterna, likt en            

seminariekultur, skulle en del av vårdens styrningsproblem kunna kommas åt. Om man ser             

till de mer konkreta beskrivningarna och upplevelserna kan man konstatera att en            

tillitsbaserad styrning ska vara mer transparent i verksamheten vad gäller intentioner från            

huvudmannen och tillgången till data, där IT-lösningar spelar en viktig roll. Vidare ses             

kvalitetsmått som är kopplade till patienternas hälsa som mer ändamålsenliga än kvantitativa            

mått som mäter “antal” per besök, per läkare eller något liknande. 

 

Värdebaserad vård har tagits upp som en konkret strategi för tillitsbaserad styrning.            

Beskrivningen av värdebaserad vård sammanfaller väl med det ramverk som finns för            

tillitsbaserad styrning idag. Undersökningens tunna materialunderlag innebär emellertid att         

man inte kan dra några större slutsatser kring värdebaserad vård i förhållande till             

tillitsbaserad styrning. 

 

5.1 Hur bör forskningen gå vidare? 

Med tanke på den här undersökningens begränsningar efterfrågas en liknande undersökning i            

större omfattning för att kunna fånga mer relevanta beskrivningar, tankar och upplevelser av             

tillit, styrning och tillitsbaserad styrning. Välfärdssektorn är stor och omfattar mer än vård             

och omsorg. Andra sektorer, som exempelvis skolväsendet, bör även undersökas för att få en              

bättre förståelse. Hur en tillitsbaserad styrning kan se ut enligt professionerna kan variera             

beroende på vilken sektor och profession som studeras. En mer teoretisk infallsvinkel för att              
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klargöra vad tillitsbaserad styrning kan innebära skulle kunna vara en idealtypsanalys där            

olika styrningsdoktriner  ställs mot varandra och diskuteras. 53

 

Den här explorativa undersökningen har på många sätt fyllt en funktion som pilotstudie där              

intressanta beskrivningar och upplevelser som har tagits upp av respondenterna och           

analyserats i uppsatsen kan följas upp av mer fördjupad och inriktad forskning. En eventuell              

konflikt som kan studeras är huruvida man kan förena målstyrning med tillitsbaserad            

styrning. Alternativa kvalitetsmått har efterfrågats av respondenterna, vilket också är en           

intressant infallsvinkel för framtida forskning. Ett ytterligare område som bör följas upp med             

mer den om värdebaserad vård. Den beskrivning av värdebaserad vård som den här             

undersökningen har fångat sammanfaller väl med Tillitsdelegationens definition och ramverk          

för tillitsbaserad styrning. Det behövs emellertid mer forskning och fler perspektiv på            

värdebaserad vård i svensk kontext för att föra diskussionen vidare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 Se t.ex. Hertting & Vedungs (2009)  idealtyper om målstyrning, nätverksstyrning och brukarstyrning  

 
 
 
 
 

28 



 

6. Referenslista 

 
Adler, Paul. Market, hierarchy, and trust: The knowledge economy and the future of 

capitalism. Organization science, 12(2). 2001. 215-234 

 

Ahlbäck Öberg, Shirin och Widmalm, Sten. Att göra rätt - även när ingen ser på. 

Statsvetenskaplig tidskrift. 118(1). 2016, 7-17 

 

Bringselius, Louise. Tillitsbaserad styrning och ledning. Finansdepartementet. 2017 

 

Denscombe, Martyn. The Good Research Guide : For Small-scale Research Projects. 5. 
uppl. 2012. Maidenhead, Berkshire: McGraw-Hill Education 
 

Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena. Metodpraktikan. 

Konsten att studera samhälle, individ och marknad. 4 uppl. 2012 Stockholm: Norstedth 

juridik. 

 

Hertting, Nils och Vedung, Evert. Den utvärderingstäta politiken. 2009 

 

Intervju med chef vårdboende, 2017-12-19 

 

Intervju med chef sjukhus, 2017-12-21 

 

Intervju med undersköterska vårdboende, 2017-12-20 

 

Intervju med läkare sjukhus, 2017-12-22 

 

Lybeck, Johan. Hur stor är den offentliga sektorn? Ekonomisk Debatt 2/84. 1984, sid 71 

 

 
 
 
 
 

29 



 

Rothstein, Bo. “God offentlig förvaltning är Sveriges största tillgång”. Dagens Nyheter. 

13-10-2013 

 

Ryen, A. Kvalitativ intervju - Från vetenskapsteori till fältstudier. 1 uppl. 2004 Malmö: Liber 

AB. 

 

SOU 2017:56. Jakten på den perfekta ersättningsmodellen. Delbetänkande av 

Tillitsdelegationen 

 

Tillitsdelegationen, http://tillitsdelegationen.se/samverka-med-oss/ (Hämtad 2017-12-07) 
 

Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. 2002 Elanders Gotab  
 

Zaremba, Maciej. Vem var det som dödade Herr B?. Dagens Nyheter. 20-02-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

30 

http://tillitsdelegationen.se/samverka-med-oss/


 

 

 

7. Bilagor 
 
7.1 Intervjuguiden 
 

Inledande frågor 

1. Kan du berätta lite om din yrkesbakgrund och erfarenhet? 

2. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

 

Tema: Styrningsproblem 

1. Hur tycker du att verksamheten fungerar? 

2. Vilka problem och brister kan du identifiera i verksamheten? 

3. Vad tror du att dessa problem och brister beror på? 

 

Tema: Tillit 

1. Vad är tillit för dig? 

2. Hur skulle du beskriva tilliten i verksamheten? 

3. Hur tror du att man kan stärka tilliten? 

 

Tema: Tillitsbaserad styrning 

1. Vad tänker du på när du hör “tillitsbaserad styrning”? 

2. Hur tror du att en tillitsbaserad styrning ser ut? 

 

Avslutande frågor 

1. Har du något att tillägga? 

2. Tycker du att jag har glömt att ta upp något viktigt avseende det vi har diskuterat i 

intervjun? 
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