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Call for papers 
 
Akademins tillitsnätverk tillsammans med Förvaltningsakademin och  
Centrum för praktisk kunskap bjuder in till nätverkets första konferens 
 

 
Tillit, styrformer och professionellt omdöme 
 
 
Plats: Södertörns högskola 
Tid: 8 december 2020 i kombination digitalt och på plats (obs! notera ändrat datum) 
 
 
Akademins tillitsnätverk är en idéburen fortsättning på den statliga utredningen Tillitsdelegationen. Forskare från 
en bred uppsättning ämnen och lärosäten ingår. Nu vill vi samla forskare som undersöker tillit, styrning av 
offentliga verksamheter och professionellt omdöme till en första nationell konferens.  
 
I Sverige har tillit ställts mot den idésamling som går under rubriken New Public Management (NPM). Kärnan i 
NPM är en stark tilltro till styrning, konkurrens och belöningssystem. NPM har lett till en växande central 
byråkrati i många offentliga organisationer och demotiverade medarbetare med ytterst begränsat 
handlingsutrymme. I förlängningen leder det till sänkt produktivitet, minskad ansvarskänsla och sämre tjänster 
till de grupper som verksamheten finns till för. Med tillit till det professionella omdömet och till medborgarens 
omdöme kan handlingsutrymmet ökas i kärnuppdraget, exempelvis i mötet mellan medarbetare och medborgare. 
Med tillit som utgångspunkt blir det också mer centralt för de administrativa grupperna att rikta sitt fokus mot 
dessa grupper och att stötta dem, än att arbeta med att utveckla allt mer detaljerade regler och procedurer med 
avsikt att styra professionernas arbete.  
 
Idag är tillitsbaserad styrning en uttalad förvaltningspolitisk princip som ska prägla all styrning i staten.1 Det 
innebär att samtliga statliga myndigheter förväntas verka för en tillitsbaserad styrning. Även i många regioner 
och kommuner har denna filosofi fått genomslag. Under två dagar vill vi samlas och diskutera frågor såsom:  
 
 

 Vad är tillitsbaserad styrning i teori och praktik? 
 Hur ser det samtida administrationssamhället eller granskningssamhället ut? 
 Hur utvecklas ett professionellt omdöme och en tillitskultur? 
 Hur kan tilliten även till medborgarnas omdöme stärkas? 
 Vilka är fördelarna och nackdelarna med NPM respektive tillitsbaserad styrning? 
 Vilka historiska perspektiv kan hjälpa oss förstå NPM och tillitsbaserad styrning? 

 
 
Deltagandet är avgiftsfritt. Abstract på svenska eller engelska, max 3000 tecken, mailas till 
jonna.bornemark@sh.se, senast 15 september 2020. 
 
 
Väl mött! 
 
Jonna Bornemark, professor i filosofi, Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola 
Anders Ivarsson Westerberg, Professor i offentlig förvaltning, Förvaltningsakademin, Södertörns högskola 
Louise Bringselius, Docent och lektor i organisation (företagsekonomi), Lunds universitet, ordf. Akademins 
tillitsnätverk och fd forskningsledare i Tillitsdelegationen. 

                                            
1 Se t ex Budgetpropositionen 2020, UO2, Avsnitt 4 Statlig förvaltningspolitik. 


