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STYRING OG LEDELSE  
Hvordan hænger de sammen? 

STYRING LEDELSE 

Regulering gennem: Bindinger på autonomi: 
Regler, incitamenter, 
resourcetildeling, mål,

Ansigt-til-ansigt-relationer
Dialog 

Eksempel på relation Forvaltning- institution Leder - medarbejder

Afstand i relation ”Hands-of”/ Distanceret ”Hands-on”/ Nær

Medie Systembåret (abstrakt) Relationsbåret (Konkret) 

STYRING LEDELSE

(Bentzen 2018: side 40



POLITISK LEDELSE

ADMINISTRATIV LEDELSE

FAGPROFESSIONEL LEDELSE



TILLID
Hvad er det?

Hvad kan det?

Hvordan skaber man det? 



• Tillid er at tage risikoen for at gøre sig sårbar overfor 
hinanden – selvom det kan gå galt. 

• Jeg har tillid når jeg tror på, at du passer på mine interesser  
selv når du har muligheden for at lade være! 

• Når jeg har tillid tør jeg ”løsne tøjlerne” mere
=  øge medarbejderens råderum. 

Hvad er tillid?

”Tillid er en risikofyldt forudydelse”
(Luhmann)

(Bentzen 2018: side 27)



Hvad ved vi om effekten af tillid
- i en organisation? 

• Tillid har betydning for produktivitet og kvalitet i
opgaveløsningen

(Nyhan 2000, Spreitzer & Mishra 1999, Bijlsma-Frankema, Rosendahl & van de Bunt 2005, Gould-
Williams 2003), 

• Tillid har positiv betydning for engagement og tilfredshed på 
jobbet
(Nyhan 2000, Dirk & Ferrin 2002)

• Tillid har positiv betydning for helbredet under 
forandringsprocesser
(Oksanen 2008 samt Nilsson 2005)

• Tillid kan være en buffer mod stress og udbrændthed, når der er
perioder med høje krav (Harvey, Kelloway & Duncan-Leipner 2003)

Medarbejders
Engagement

Produktivitet

Kvalitet  i 
opgave-

løsningen

Helbred
Stress

Transaktions-
omkostninger

(Bentzen 2018: side 28)



Tillid virker også på tværs

• Tilliden til kollegaer i andre afdelinger/kontorer styrker det tværgående samarbejde 

• Tilliden til kollegaer i andre afdelinger/kontorer styrker oplevelsen af at skabe resultater 
ift. kerneopgaven… 

(Undersøgelse af Tillid & Samarbejde

på statslige arbejdspladser, Vive 2017)



Er tillid så altid godt? 

Tillidsværdig?

Kompetence?

Intention?Kræfter?

TILLID TIL HVEM?

TILLID IFT. HVAD?

• Hvad er opgaven?
• Hvad er konteksten?
• Hvad er risikoen hvis det går galt?



Tillidsrelationer

TILLID?
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”De andre afdelinger”

”Ledelsen”

”Kollegerne”

”Borgerne/ Brugerne/ Eksterne samarbejdspartnere”
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TILLIDENS TABURET

”BRUGEREN/ BORGEREN”

• ”Tykke” relationer = høj tillid
• ”Tynde” relationer = lav tillid
• Hvis eet ben er ”tyndt” risikerer taburetten

at blive ustabil eller vælte



MERE TILLID TAK?

MEN HVORFOR NETOP NU?



Tegn på metaltræthed 1: 
“MUSHROOMING”

• Mængden af målinger selveskalerer
• Vanskeligt at få overblik over målinger og deres sammenhæng
• Mængden af tid der bruge til administration ifm. målinger stiger

(Bentzen 2018: side 13-16)
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Tegn på metaltræthed 2: Tunnelsyn

• Adfærd rettes alene mod fastsatte mål
• “Perverse” bi-effekter
• Kortsigtede mål fortrænger langsigtede

”Patienter bliver opereret, selv om de ikke har 

behov for det, og mange vil klare sig bedre ved at 

træne eksempelvis et dårligt knæ: ”
(Weekendavisen 2017)

(Bentzen 2018: side 13-16)



Tegn på metaltræthed 3: Demotivation

• Meningløs styring udhuler de offentlige ansattes motivation
• Det der fagligt “giver mening” fortrænges af det “der måles” på…
• Dygtige medarbejdere forlader arbejdspladser som opleves som

uattraktive.

(Bentzen 2018: side 13-16)

PUBLIC SERVICE MOTIVATION 
At gøre noget godt for borgeren, 

fællesskabet eller samfundet



TILLID OG KONTROL
Med- eller modspillere? 



Et opgør med kontrol?

”Der var også opstået en tendens til kontrol på kontrol på kontrol, og det var nogle gange helt vanvittigt. 
Jeg skulle kontrollere min administrative medarbejder, og min chef skulle kontrollere mig, og en anden 
skulle kontrollere ham. Det var der, hvor man nogle gange tænkte, det her er simpelthen galimatias. 

Der var nogle, der mistede kontrol over, hvor meget kontrol der 
er brug for…” 

(Leder i Socialforvaltningen)

”En skrækhistorie er f.eks. jobkonsulenterne som bruger 
80 % af tiden på, så at sige legitimere, det de gør. Altså 
redde deres egen røv. Og så bruger de 20% på få folk i 
job. Det burde jo være omvendt.”
(Konsulent ØKF)
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Tillid og kontrol
- Skælder de altid hinanden ud….?

”Et eksempel er pillerne. Lige her har vi problemer 
med at få det til at fungere, så her vil det være helt 
håbløst at sige at ”jamen, her har jeg bare tillid til 
dig”. Her hjælper kontrol jo. Her er det en sikkerhed 
for medarbejderne at vi har systemer der 
controller. ”

(Leder af træningscenter)

”Tillid og kontrol ”skælder ikke altid hinanden ud. Det er 
jo en balance.” (Konsulent i SUF)
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Tillid og styring er hinandens modsætninger
• Jo mere tillid des mindre styring
• Jo mere styring des mindre tillid

TILLID OG STYRING ER ALTID 
MODSTANDERE!

Styring og tillid kan forstærke hinanden
• Styring kan til tider øge tillid…
• Tillid kan forbedre styring (under 

bestemte forudsætninger)

TILLID OG STYRING KAN VÆRE 
SAMARBEJDSPARTNERE

(Bentzen 2018: side 56)



UDLØSENDE
FAKTORER

RØD STYRING
(DYSFUNKTIONEL STYRING)

GRØN STYRING
(MENINGSFULD STYRING)

Konteksten Styringen designes uden tilstrækkelig viden om den 
kontekst styringen skal fungere i. 

Styringen er tilpasset  de særlige risici, fagligheder 
og opgaver der præger området. 

Kritisk 
udfordring af 
styring

Eksisterende styring følges rituelt Eksisterende styring udfordres og ændres når den 
mister sin værdi eller udvikler sig dysfunktionelt.  

Helheds-
orientering

Styringen udformes ukoordineret uden blik for behov 
blandt alle centrale aktører. 

Styring udformes koordineret og med blik for 
helhedsbehov blandt alle centrale aktører. 

Styrings-
relation

Styringsrelationen er formel, distanceret og præget af 
lav tillid. Kommunikation omkring styring er 
overvejende envejs (oppe-fra-og-ned) og instruerende. 

Styringsrelationen er uformel, nær og præget af 
høj tillid. Kommunikation omkring styring går 
begge veje og præget af ligeværdig dialog. 

Involvering i 
styringen

Styringen er besluttet og ”rullet ud” top-down uden 
involvering af medarbejdere og andre relevante 
aktører. 

Styringen er udformet med involvering af 
medarbejdere og andre relevante aktører, som 
gives med-indflydelse på styringsløsningen og 
måden den implementeres på. 



TILLID GENNEM 
SAMSKABT STYRING? 



AFBUREAUKRATISERING: ELEFANTEN OG DE BLINDE MÆND?



Hvad er samskabt styring? 

• Styringsudfordringen sætter holdet!
• Fælles meningsskabelse er centralt
• Tidlig og gennemgribende involvering
• Fælles problemudforskning
• Drypvise prøvehandlinger og justering

Fra styring som noget der “rulles ud” til noget
der samskabes blandt aktører med aktier i styringen



LAV INVOLVERING
AF AKTØRER

HØJ INVOLVERING
AF AKTØRER

TIDLIG
INVOLVERING 

SEN
INVOLVERING

IMPLEMENTERING
AF LØSNING

DESIGN/ TEST AF 
LØSNING

PROBLEM-
DEFINTION

DRØFTELSE

ORIENTERING

HØRING

GENSIDIG 
DIALOG

EVALUERING/ 
LÆRING

Risko for 
pseudo-

inddragelse?

Samskabt
styring



FJERNE

FORANDREFORANKRE

F.eks. FORANDRING af styring
Fra PDA til besøgsblokke

F.eks. FORANKRING ved at 
kommunikere og kompetenceudvikle

F.eks. FJERNELSE dobbeltregisteringer eller forældede
dokumentationskrav

F’erne i samskabt styring

(Bentzen 2018: side 66)



STYRINGSLØGET: HVOR KOMMER 
STYRINGEN FRA…? 

Staten? DEM

Kommunen? OS

(Politikere/ 
Forvaltning)

Institutionen? VI

Selvpåført styring?



Høje Taastrup: ”Væk med bøvlet”

WORKSHOP 1 WORKSHOP 2

WORKSHOP 3  ? 

FJERNE

FORANDRE

FASTHOLDE

FORANKRE

“Hvad bøvler hos os?” “Hvad er vigtigst?”
“Hvad kan vi gøre ved det? “Hvor langt er vi nu?”

“Hvad har vi lært til næste runde?

Hvem er med? 
Ledere, TR, MED + udvalgte medarbejder fra
• 3 skoler
• 3 plejecentre



Fra PDA til Besøgsblokke
• Afskaffelse af minutstyring 
• Indførsel af formålsbestemte 

besøgsblokke
• Økonomistyring ændret i retning af mere 

rammestyring
• Inddragelse af både politiker, 

tillidsrepræsentanter og SOSU-assistenter 
i udvikling af ny løsning. 



Høje Taastrup: Hvad bøvler så f.eks.? 

VIGTIG LÆRING: 
• EN STOR DEL  (70 %)AF BØVLET  KAN ARBEJDSPLADSEN FAKTISK SELV GØRE NOGET VED….!
• CENTRAL OPBAKNING ER AFGØRENDE FOR HVOR LANGT MAN KOMMER

”Døgnrytmeplanerne er 
for ufleksible” “Manglende tværfagligt

samarbejde skaber
merarbejde! “

“Adgang til 
opgangsnøgler er for 

tidskrævende!” 



Hvad så når problemet er på næste niveau…. ?
FRA Bestiller-Udfører-Model til “Vores netværk” I Odder 
Kommune Nyt pædagogisk tilsyn I Roskilde Kommune

”De resultater, vi har opnået, er væsentligt anderledes, end de 
ville have været, hvis ledelsen havde siddet bag et skrivebord og 
udtænkt nogle løsninger. Vi har flyttet os sammen, og sammen 
har vi flyttet kerneopgaven” (Projektleder i Odder)





TILLID SIDDER BÅDE I RELATIONER OG STRUKTURER!  

Institutionel tillid (STYRING)
”At åbne lågen og skabe råderum”

Relationel tillid (LEDELSE) 
”At give fuglen mod og 
kompetence til at flyve”

”Vi skal slippe fuglen fri . Og det er jo et godt billede. Men det 
hjælper ikke at slippe fuglen fri hvis ikke den er vant til at 
flyve.” (Chef i Socialforvaltningen) 

+

+

-

-

Bentzen, T.Ø. (2019). The Birdcage Is Open but Will the Bird Fly? The Interplay between Institutional and Interactional Trust in Public Organizations. Journal of Trust Research.



Nysgerrig på mere? 

Tillidsbaseret styring og ledelse i offentlige organisationer (bog)
https://www.djoef-forlag.dk/da/boeger/t/tillidsbaseret-styring-og-ledelse-i-offentlige-
organisationer

Tillid gennem samskabt styring – en vision
(kap 13. i ”FREMTIDSPARAT”, Hans Reitzels Forlag, 2018)

Parterapi mellem tillid og kontrol
http://denoffentlige.dk/der-er-brug-parterapi-mellem-tillid-og-kontrol

Styring skal understøtte kerneopgaven 
http://vpt.dk/innovation-afbureaukratisering/styring-skal-understotte-kerneopgaven

Syv pejlemærker for afbureaukratisering
https://www.denoffentlige.dk/forsker-syv-pejlemaerker-afbureaukratisering-med-mening

Forenklingens fire F’er: Fra ambiton til praksis med tillidsbaseret styring
http://vpt.dk/innovation-afbureaukratisering/forenklingens-fire-f-er-fra-ambition-til-praksis-med-tillidsbaseret

Tina Øllgaard Bentzen, tinaob@ruc.dk
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