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HVAD ER STYRING? 

• Styring kan ses som bindinger på det råderum, man vælger at give de ansatte. 

• De ”Hegnspæle” der afgrænser friheden til at bruge sin faglige dømmekraft. 
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Metaltræthed i styringen? 

• MUSHROOMING: Mængden af dokumentations- og styringskrav vokser

• PERVERSE BI-EFFEKTER: For snævert fokus på mål skaber tunnelsyn

• Styring der ikke “rimer” på de fagprofessionalle værdier demotioverer

DEMOTIVATION TUNNELSYN MUSHRROOMING
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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)



HVORNÅR SPILLER TILLID OG STYRING SÅ GODT SAMMEN? Faktorer som påvirker 
oplevelsen af styringen

Tillid og styring bliver
modstander når…. 

Tillid og Styring bliver 
medspillere når…. 

Medarbejder-
arbejder-
motivation

Styringen opleves som noget der 
modarbejder medarbejdernes faglighed

Ressourcer brugt til kontrol opleves som 
urimelige ift. styringens kontrollens værdi

Styringen opleves som understøttende 
for medarbejdernes faglige værdier.

Ressourcer brugt til styring opleves som 
rimelige ift. kontrollens værdi. 

Styrings-
relationen

Styringsrelationen er fjern og formel
(Underordnet og overordnet har ”tynd” 
relation)  

Styringsrelationen er tæt og uformel
(Underordnet og overordnet har ”tyk” 
relation) 

Involvering
i styring 

Medarbejderen har ikke  indflydelse på 
styringens udformning og anvendelse. 

Medarebjderen involveres i styringens 
udformning og anvendelse. 

Styrings-
dialog

Der er ingen eller for lidt dialog om 
styringen, og derfor er dens formål uklart 
eller meningsløst for underordnede. 

Der er tilstrækkelig dialog om styringen, 
til at dens formål er klart og meningsfuld 
for underordnede. 

(Bentzen 2018: side 64)



Hvad er samskabt styring? 

• Styringsudfordringen sætter holdet!
• Tidlig og gennemgribende involvering
• Fælles problemudforskning
• Fælles udvikling af løsning
• Drypvis afprøvning 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



FJERNE

FORANDRE

FASTHOLDE

FORANKRE

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.eks. FASTHOLDELSE af kontrolsystem
Ift. medicinudlevering, som opleves som 
understøttende

FIRE F’er i samskabt styring

(Bentzen 2018: side 66)



STYRINGSLØGET: HVOR KOMMER 
STYRINGEN FRA…? 

Staten? DEM

Kommunen? OS

(Politikere/ 
Forvaltning)

Institutionen? VI

Selvpåført styring?



Hvordan gør man så? 

1.  Sætte holdet

2. Hvad bøvler? 

3. Finde løsning
4. Afprøve og 

tilpasse løsninger

5. Evaluere og 
blive klogere!



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 tre 
skoler og tre plejecentre

Udbredes nu til alle 10 skoler….



Høje Taastrup: Hvad bøvler så f.eks.? 

• Spørgeskemaer tager tid
• Møder skaber ikke nok værdi
• manglende opgangsnøgler
• Dobbeltdokumentation
• Døgnrytmeplaner
• manglende tværfagligt samarbejde omkring 

myndighedsfunktion

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



Hvad så når bøvlet er på næste niveau…. ?

FRA BUM 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)





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
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