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Eksempel: Israelske børnehaver

BUDSKAB

• ’En bøde er en pris’ …

• Markedsnormer undergraver 

sociale normer …

• Sociale relationer er (ofte) 

stærkere og mere gensidigt 

forpligtende end økonomiske  

relationer …





Tillidens udfordringer i den offentlige sektor

• Politisering, politisk styrede organisationer

• Medier

• Regler og dokumentationskrav

• Målinger og målbarhed

• Fragmentering, splittelse, interne modsætningsforhold             

(eks. BUM-modellen)

• New Public Management … og New Public Governance

• Nedskæringer, effektivisering



Bureaukrati avler bureaukrati



Tillidens muligheder i den offentlige sektor

• Fokus på kerneopgave/kerneydelse og faglighed

• Opgør med unødig kontrol

• Bedre tilrettelæggelse af opgaver og mere effektiv ressourceanvendelse

• Bedre (ledelse af) selvledelse

• Social kapital som udtryk for styrket arbejdsmiljø

• Afsæt for konstruktive dialoger mellem arbejdsmiljørepræsentanter, MED-

udvalg, ledelse og medarbejdere



Tillidsparadigmer … i ledelsesperspektiv
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og processer
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Tillid som forgrund

(social tillid)
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Tillidsparadigmer … i ledelsesperspektiv

Sociale strukturer

og processer

Grundlæggende 

antagelser og principper

Tillid som baggrund

(systemtillid)

INSTITUTIONEL

Strukturer

Regler, normer

Sanktioner; belønninger

ØKONOMISK

Opportunisme

Kontrolforanstaltninger

Kalkulation; kontrakt

Tillid som forgrund

(social tillid)

RELATIONEL

Processer, aktører

Interpersonelle relationer

Betinget; tilblivelse

MORALSK

Individuel velvilje

Dyd eller moralsk værdi

Ubetinget; disposition



Tillidsparadigmer og styringsparadigmer

INSTITUTIONEL Den klassiske styringsmodel

- Bureaukrati

- Profession

ØKONOMISK New Public Management

- Marked

- Kontrakt

MORALSK (Værdibaseret ledelse, lederdyder, PSM)

RELATIONEL New Public Governance

- Selvstyring, selvledelse

- Den relationelle organisation



Diskussion: Tillidsudfordringer i jeres organisationer

• Hvor trykker skoen?

• De lavthængende frugter 

(nemme sejre)?

• De store udfordringer?

• Hvem skal tage de(t) første 

skridt? Og hvordan?

Afbureaukratisering

Regelsanering

Frisættelse af institutioner

Metodefrihed

Social kapital

Eksperimenter

… det personlige lederskab


