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Definitioner och synonymer  

Begreppen chef och ledare används synonymt i denna studie. 

 

Linjechef används i denna studie för att beskriva den chefsnivå som befinner 

sig närmast medarbetarna i den operativa verksamheten. Det är den 

ledningsnivå som fördelar arbetsuppgifter bland medarbetarna och 

samordnar deras arbete. I vissa fall sammanfaller linjechefsansvaret med 

personalansvaret för medarbetarna, i andra fall kan linjechefen vara 

biträdande chef till den personalansvariga chefen. 

Offensiv kvalitetsutveckling ses i likhet med Bergman och Klefsjös (2015) 

definition som en helhet där värderingar, arbetssätt och verktyg samverkar 

för att uppnå en högre kundtillfredsställelse med mindre resursåtgång. 

 

Tillit ses i denna studie med Bringselius (2017b och 2018) som utgångspunkt 

som att välja att lita på motparten i stället för att misstro denne och att skapa 

möjligheter genom samarbete och fokus på kärnverksamheten.  

Tillitsbaserad styrning definieras med inspiration från Statskontoret (2016) i 

denna uppsats som en styrning som ger tydliga uppgifter samtidigt som den 

lämnar ett handlingsutrymme åt den som ska utföra arbetet. 

Begreppen tillit och förtroende används med stöd från bland annat Svenska 

Akademiens Ordlista (2015) som synonyma i denna studie. 
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Sammanfattning 

Innebörden i regeringens satsning på tillitsbaserad styrning är att 

medarbetarnas erfarenhet och verksamhetsnära kunskap på ett bättre sätt 

ska tas tillvara och att behovet av kontroll ska balanseras mot förtroende 

för medarbetarna. Att släppa på detaljstyrningen och lämna mer 

handlingsutrymme till medarbetarna går väl i takt med teorin om offensiv 

kvalitetsutveckling. I en organisation där ansvar och befogenheter 

delegeras till medarbetarna känner de motivation, resultaten förbättras 

och ledningen får till följd av detta ett än mer ökat förtroende för dem. 

Minskad detaljstyrning betyder dock inte att man helt kan släppa på 

kontrollen. Kontrollsystem är viktiga  då det är genom dem som 

ledningen kan tillse att medarbetarna agerar och presterar i linje med 

verksamhetens mål. Syftet med uppsatsen har varit att skapa kunskap om 

hur linjechefer uppfattar att  relationen mellan tillit och kontroll kan 

antingen bidra till eller hindra kvalitetsutveckling inom myndigheter. I 

studien har utforskats om det finns några teoretiska likheter mellan den 

tillitsbaserade styrningen och offensiv kvalitetsutveckling. Studien har 

haft en kvalitativ forskningsansats och metoden för datainsamling har 

varit semistrukturerade, berättande intervjuer.  Slutsatserna är att de 

intervjuade cheferna anser att ökad tillit bidrar till kvalitetsutveckling, att 

tydliga ramar främjar tillit samt att tillit inte är synonymt med brist på 

styrning. Cheferna lägger vikt vid att finnas till hands när det behövs och 

menar att det är lättare både för dem själva och för medarbetarna att ta ut 

svängarna när gränserna för handlingsutrymmet finns tydligt angivna. 

Studien bidrar till en bättre förståelse för hur linjechefer på en statlig 

myndighet ser på tillit och kontroll. 
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Summary 

The Swedish Government’s reform to ensure trust based governance aims 

to create an environment that makes use of employees’ experience and 

knowledge and balances the need for control against trust. Steering that 

does not control in detail, but rather allows those conducting operations 

room for manoeuvre, has much in common with the theory of total quality 

management. In an organization that delegates responsibility and 

authority, employees will feel motivated, results will improve and 

management’s trust in employees will increase. Still, control systems are 

important since they provide management with information to ensure 

that employees act and perform in accordance with organizational goals. 

The aim of the thesis has been to create knowledge about first line 

managers’ view on the relationship between trust and control, and if that 

balance can either contribute to, or impede, quality development within 

governmental authorities. The study involves an exploration of 

theoretical similarities between trust based governance and total quality 

management. The research method has been qualitative and the method 

for data collection has been semi-structured, narrative interviews. The 

result of the study indicates that the interviewed managers believe that 

trust contributes to quality development, that a clear framework can 

promote trust and that trust not is equivalent to absence of steering. The 

managers emphasize the importance of being available when needed and 

believe that it is easier for both them and their employees to perform 

within a clearly defined room for action. The study contributes to a better 

understanding for government employed first line managers’ views on 

trust and control.  
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1 Inledning 

Proffsen ska tillåtas att vara proffs. Det är utgångspunkten i regeringens 

tillitsreform, som innebär en satsning på att utveckla styrningen av offentlig 

verksamhet mot att i större utsträckning kännetecknas av tillit. Ambitionen 

är enligt regeringen (2016, 2017 och 2018) att medarbetarnas erfarenhet och 

verksamhetsnära kunskap på ett bättre sätt ska tas tillvara och att behovet av 

kontroll ska balanseras mot förtroende för medarbetarna. Syftet med den 

tillitsbaserade styrningen är enligt Statskontoret (2016) att höja kvaliteten i 

den offentliga verksamheten och göra den mer effektiv. 

1.1 Tillitsbaserad styrning och offensiv kvalitetsutveckling 

 

Att släppa på detaljstyrningen och lämna mer handlingsutrymme till 

medarbetarna går väl i takt med teorin om offensiv kvalitetsutveckling, som 

bygger på ett antal grundläggande värderingar. Det finns enligt Palm och 

Lilja (2017) stora likheter i hur dessa värderingar beskrivs av olika forskare. 

Även enligt Hellsten och Klefsjö (2000) är vissa kärnvärden återkommande 

och påminner mycket om dem som Bergman och Klefsjö (2015, s. 40) 

använder sig av i den så kallade Hörnstensmodellen. I modellen åskådliggörs 

värderingarna och hur de samverkar till en helhet. Delaktighet, som utgör 

en av hörnstenarna i modellen, uppnår man just genom tillit och delegation 

av ansvar och befogenheter. Ett viktigt tema i offensiv kvalitetsutveckling är 

att ett förtroendebaserat samarbete kan bygga relationer och resultera i 

affärer som alla parter vinner på. För att kunna uppnå detta krävs enligt 

Bergman och Klefsjö (2015) att man visar förtroende. Brist på tillit riskerar 

annars att bli en självuppfyllande profetia som resulterar i detaljkontroll, 

bristande motivation och dåliga resultat.  

 

Ytterligare ett viktigt inslag i offensiv kvalitetsutveckling och en hörnsten i 

modellen är enligt Bergman och Klefsjö (2015) att basera beslut på fakta. 

Information är nödvändig både för att kunna styra och planera arbetet och 

för att påverka medarbetare och ledning. En styrning som präglas av tillit 

och delegation betyder därmed inte att man helt kan släppa på kontrollen. 

Kontrollsystem är enligt Cardinal, Sitkin och Long (2004) grundläggande för 

alla organisationer, då det är genom dem som ledningen kan tillse att 

medarbetarna agerar och presterar i linje med verksamhetens mål. 

Kontrollsystemen kan även, enligt Schoorman, Mayer och Davis (2007), 

utgöra en mekanism för att hantera risk i relationer. Detta gäller även 

myndigheter och andra offentliga aktörer, som behöver redovisa hur det går 
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för dem, då regeringen annars inte kan bedöma om myndigheten gör goda 

resultat. Statskontoret (2016) menar att brist på kunskap om resultatet i sin 

tur annars riskerar att leda till brist på tillit i relationen och resultera i ökade 

återrapporteringskrav från regeringen.  

 

Den politiska ledningen behöver enligt Innovationsrådet (2013) utveckla 

uppföljningen på ett sätt som bidrar till att styra myndigheternas 

verksamhet i rätt riktning. Alltför detaljerade eller omfattande 

återrapporteringskrav i regleringsbrev eller särskilda uppdrag riskerar 

enligt Statskontoret (2016) att uppfattas som bristande tillit. Även internt 

inom myndigheterna är det enligt Innovationsrådet (2013) av vikt att ett 

stort handlingsutrymme kombineras med relevanta mått för uppföljning och 

utvärdering, då detta skapar förutsättningar för lärande och utveckling av 

medarbetare och verksamheter. För att mätningar ska vara användbara i 

förbättringsarbetet behöver de enligt Innovationsrådet (2013) vara baserade 

på behov som chefer och medarbetare har i den operativa verksamheten. 

 

Sammantaget kan det alltså vara en svår balansgång att släppa på kontrollen 

så pass mycket att en relation som präglas av tillit och delaktighet främjas,  

men samtidigt se till att uppföljningen av verksamheten innehåller 

tillräckligt mycket relevant information för att kunna styra verksamheten. I 

styrningen av offentliga verksamheter visar forskningen enligt Statskontoret 

(2016) att det dessutom är styrning i flera led som ska fungera; det ska finnas 

tillit i relationen på flera nivåer. En chef som befinner sig mittemellan den 

politiska ledningen och medarbetarna behöver känna att relationerna både 

uppåt och nedåt i hierarkin fungerar.  

1.2 Syfte  

 

Syftet med uppsatsen är att skapa kunskap om hur linjechefer uppfattar att 

relationen mellan tillit och kontroll kan antingen bidra till eller hindra 

kvalitetsutveckling inom myndigheter. 

Med linjechefer menas relaterat till detta syfte sådana chefer som har ett 

direkt ansvar över produktionen. Med kvalitet åsyftas kvalitet för både 

externa och interna kunder. 

 



11 

 

2 Teoretisk ram 

I detta kapitel presenteras den teoretiska ramen för studien. Det inleds med en 

orientering kring offensiv kvalitetsutveckling och den så kallade 

hörnstensmodellen, följt av en beskrivning av de för denna studie mest relevanta 

delarna av modellen. Därpå följer ett avsnitt som rör styrning inom offentlig sektor 

med särskilt fokus på tillitsbaserad styrning. Slutligen beskrivs avvägningen mellan 

tillit och kontroll samt vilka likheter som finns mellan den tillitsbaserade 

styrningen och offensiv kvalitetsutveckling. 

2.1 Offensiv kvalitetsutveckling och hörnstensmodellen 
 

Kvalitet har alltid varit av stor betydelse när kunder köper varor och 

tjänster. De företag som satsat på kvalitet och kvalitetsutveckling har enligt 

Bergman och Klefsjö (2015) ofta kunnat förbättra sina marknadspositioner, 

minska sina kostnader och öka sin innovativa förmåga. En vara, tjänst eller 

upplevelses kvalitet kan enligt Bergman och Klefsjö (2015) definieras som 

”dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och 

förväntningar” (s. 17). Förbättrad kvalitet ger enligt Bergman och Klefsjö 

(2015) nöjdare kunder som återkommer, lägre personalomsättning och 

sjukfrånvaro, kortare ledtider och högre produktivitet. 

Kvalitetsutvecklingsarbete kan alltså vara lönsamt för en organisation. 

Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ, 2018) anger att kostnaden för 

kvalitetsbrister i vissa fall kan uppgå till mer än 30 procent av en 

verksamhets omsättning.  

 

Kundbegreppet är centralt i Bergman och Klefsjös (2015) definition av 

kvalitet. Det är enligt Bergman och Klefsjö viktigt att ha i åtanke att nöjda 

interna kunder, dvs. medarbetare, i förlängningen skapar möjligheter att få 

nöjda externa kunder. För kvalitetsutvecklingen är det därför betydelsefullt 

att skapa möjligheter för medarbetarna att göra ett bra arbete som de kan 

känna stolthet över. Sörqvist (2015) framför att de flesta organisationer idag 

talar om både externa och interna kunder. Söderlund (2000) menar att 

begreppet arbetstillfredsställelse påminner mycket om kundtillfredsställelse 

och att det finns anledning att tro att de båda tillfredsställelserna 

samvarierar.  

 

Att arbeta med kvalitetsfrågor som en integrerad del av verksamheten kan 

enligt Bergman och Klefsjö (2015) definieras som ”offensiv 

kvalitetsutveckling” (s. 38). En sådan kvalitetssatsning innebär ett ständigt 

utvecklings- och förbättringsarbete. Den offensiva kvalitetsutvecklingen 
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utgör en helhet där värderingar, arbetssätt och verktyg samverkar för att 

uppnå en högre kundtillfredsställelse med mindre resursåtgång. Rad (2006) 

har ett liknande synsätt och menar att offensiv kvalitetsutveckling utgör en 

beskrivning av kultur, attityder och organisation som syftar till att förse 

kunderna med produkter och tjänster som tillfredsställer deras behov.  
 

Offensiv kvalitetsutveckling handlar enligt Bergman och Klefsjö (2015) om 

att ”förebygga, förändra och förbättra” (s. 38) snarare än att kontrollera och 

reparera. Grunden är enligt Bergman och Klefsjö ett engagerat ledarskap där 

ledningen är föredömen och genom sitt agerande visar att ständigt 

förbättrad kvalitet är viktigt och eftersträvansvärt. Med ett sådant ledarskap 

kan man bygga en kultur som har sin grund i värderingar där man sätter 

kunden i centrum, baserar beslut på fakta, arbetar med processer, ständigt 

arbetar med förbättringar och skapar förutsättningar för delaktighet. Det är 

viktigt att värderingarna samverkar och att en helhet skapas. När man ser på 

offensiv kvalitetsutveckling som ett organisationsklimat är Projogo och 

Cooper (2017) av uppfattningen att kvalitetsutvecklingen kan förändra hur 

medarbetare beter sig på jobbet och skapa en miljö där medarbetarnas tillit, 

engagemang, delaktighet och samarbete ökar. Hellsten och Klefsjö (2000) 

framhåller att det är viktigt att betrakta kvalitetsutvecklingen som ett 

system. Värderingarna stöds av verktyg och tekniker och formar en helhet. 

En sådan syn minskar enligt Hellsten och Klefsjö (2000) också risken att 

organisationer försöker implementera enbart delar av modellen och därmed 

misslyckas. I figur 2.1 åskådliggörs i den så kallade ”Hörnstensmodellen” 

(Bergman och Klefsjö, 2015, s. 40) hur de olika delarna i den offensiva 

kvalitetsutvecklingen hänger samman.  
 

 
I denna studie är det ett engagerat ledarskap tillsammans med de båda 

hörnstenarna skapa förutsättningar för delaktighet och basera beslut på fakta som 
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är mest relevanta. Därför utvecklas och beskrivs dessa aspekter närmare 

nedan. 

 

I likhet med Bergman och Klefsjös (2015) definition ses offensiv 

kvalitetsutveckling i detta examensarbete som en helhet där värderingar, 

arbetssätt och verktyg samverkar för att uppnå en högre 

kundtillfredsställelse med mindre resursåtgång. 

2.1.1 Ett engagerat ledarskap utgör grunden 

Ledningen kan enligt Yukl (2012a) bland annat påverka valet av mål och 

strategier, organisationen och fördelningen av arbetsuppgifter, 

medarbetarnas gemensamma värderingar och utvecklingen av deras 

kompetens. Ledare på olika nivåer behöver enligt Bergman och Klefsjö 

(2015) vara trovärdiga och fungera som föredömen. De behöver också vara 

tydliga och skickliga kommunikatörer. Medarbetarnas självkänsla och 

självförtroende påverkas starkt av ledarskapet.  Ledningens engagemang 

och agerande spelar därmed enligt Sörqvist (2015) en avgörande roll för hur 

organisationen ska lyckas i sitt förbättringsarbete. Det engagerade 

ledarskapet utgör alltså grunden i den offensiva kvalitetsutvecklingen, men 

det går enligt Bergman och Klefsjö (2015) inte att dra en tydlig gräns mellan 

modellens olika delar – de är sinsemellan beroende och påverkar varandra. 

Enligt Hellsten och Klefsjö (2000) är en av fördelarna med den offensiva 

kvalitetsutvecklingens systemsyn just att den betonar ledningens viktiga 

roll. Många av de organisationer som har misslyckats med 

implementeringen av offensiv kvalitetsutveckling har enligt Hellsten och 

Klefsjö (2000) lagt alltför liten vikt vid den högsta ledningens engagemang.  

Ledarskap på olika nivåer i organisationen 

Den högsta ledningens viktiga roll har framhållits ovan, men ledarskapet 

har stor betydelse för den offensiva kvalitetsutvecklingen även på andra 

nivåer i organisationen. Yukl (2012a) menar att ledarskap inom 

organisationer är en process som omfattar formella och informella ledare på 

alla nivåer och inom olika enheter i organisationen. De högsta cheferna har 

visserligen det största ansvaret, men det är inte sannolikt att deras beslut 

genomförs på ett framgångsrikt sätt utan att ha stöd från ledare på mellan- 

och lägre nivåer inom organisationen. En mellanchef ska företräda 

överordnades intressen gentemot medarbetarna, samtidigt som hen för 

medarbetarnas talan uppåt i organisationen. Detta riskerar enligt Yukl 

(2012a) att leda till rollkonflikter. 

DeChurch, Hiller, Murase, Doty och Salas (2010) framhåller att det är viktigt 

att ta den organisatoriska nivån i beaktande när man studerar ledarskap. 
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Författarna hänvisar till Jacobs och McGee (2001, ref. i DeChurch et. al., 

2010) som skiljer på tre generella ledarskapsnivåer där uppdragen delvis ser 

olika ut. På den lägsta nivån handlar det om ”supervision, where leaders 

hire and fire and allocate tasks” (ibid., s. 1070). På mellannivån sätts 

operativa mål och strävan efter att nå målen koordineras. På högsta nivån 

formuleras visionen och organisationens bredare syften. DeChurch et. al. 

(2010) menar att uppgiften i form av exempelvis koordinering, kan vara 

densamma på olika nivåer, men det kan vara en skillnad mellan om 

uppgiften sker direkt eller indirekt i form av exempelvis nya rutiner. På 

lägre nivåer är koordineringen ofta direkt, på högre indirekt. Moon (2000) 

har genomfört en studie av bland annat ledarskapsnivåer och grad av 

organisatoriskt engagemang hos chefer. Resultatet tyder enligt Moon på att 

det i offentlig sektor förefaller finnas en högre grad av homogenitet mellan 

den högsta ledningen och mellanchefer vad gäller identifiering med och 

lojalitet med organisationen än vad som är fallet i privat sektor; ”It suggests 

a positive and healthy aspect of organizational commitment in the public 

sector such that middle managers are as committed as top managers” 

(Moon, 2000, s. 190). 

Definitioner relaterade till ledarskap 

Skillnaden mellan att vara chef och att vara ledare har bland annat lyfts av 

Yukl (2012a), som menar att ledarskap kan betraktas som det ”engagerande” 

och chefskap som det ”byråkratiska” (s. 1). Ledarskap i organisationer 

handlar dock enligt Yukl om att kunna förstå såväl ledarrollen som 

chefsrollen. Jönsson och Strannegård (2015) delar uppfattningen att chefskap 

och ledarskap utövas integrerat och att det är svårt att vara en duktig ledare 

om man inte också behärskar chefskapet. Begreppen chef och ledare 

betraktas mot denna bakgrund som synonyma i förevarande studie. 

Det finns flera begrepp som används för att beskriva ledarroller på lägre 

organisatoriska nivåer än den hierarkiska toppen.”First line manager” 

används enligt Hales (2005, s. 473) ofta för sådana positioner till vilka 

medarbetare som inte är chefer rapporterar. ”Första linjens chef” har av 

Wolmesjö (2008, s. 183) använts på ett liknande sätt för att beskriva de chefer 

som befinner sig närmast medarbetarna i organisationen.  

I denna uppsats definieras linjechef som en chef som har ett direkt ansvar 

över produktionen. Definitionen är inspirerad av Hales (2005) och Wolmesjö 

(2008), men också av att denna chefsnivå ansvarar för den första linjen, dvs. 

produktionen. Linjechefer har ofta en roll som både medarbetare och ledare. 

De är ledare i betydelsen att de leder en organisatorisk enhet, samtidigt som 

de också är medarbetare till en överordnad chef. Det förekommer dock även 



15 

 

att linjechefer har en biträdande chef, vilket i sådana fall avviker från Hales 

(2005) beskrivning av ”First line manager”(s. 473) ovan. 

2.1.2 Att skapa förutsättningar för delaktighet bygger på en positiv 
människosyn 

Medarbetarnas delaktighet i förbättringsarbetet är en viktig hörnsten i 

offensiv kvalitetsutveckling. Ledningen bör enligt Bergman och Klefsjö 

(2015) stödja och utveckla medarbetarnas självtillit, förmåga till dialog, 

medskapande och erfarenhetslärande samt deras målmedvetenhet. Grunden 

är en positiv syn på människor och en tro på att människor kan ta ansvar. I 

en organisation där ansvar och befogenheter delegeras till medarbetarna 

känner de motivation, resultaten förbättras och ledningen får till följd av 

detta ett än mer ökat förtroende för dem. Jönsson (2015) framför en snarlik 

uppfattning som går ut på att delegering av ansvar bygger på förtroende, 

om man har förtroende för någon måste man visa det genom att avhålla sig 

från ständiga kontroller. Kontroller och detaljstyrning leder enligt Bergman 

och Klefsjö (2015) till tappad motivation, försämrade resultat och därav 

följer också att ledningen känner ett minskat förtroende för medarbetarna. 

Utgångspunkten i den offensiva kvalitetsutvecklingen är att alla kan bli 

vinnare – om samarbete baseras på förtroende kan goda relationer skapas, 

medan en brist på förtroende kan göra människor opålitliga. Yukl (2012b) 

för ett liknande resonemang och menar att ”empowerment” (s. 72) av 

medarbetare när det används på rätt sätt kan öka såväl beslutskvalitet som 

beslutsacceptans och arbetstillfredsställelse. 

 

I figur 2.2 åskådliggörs hur valet mellan detaljstyrning och delegering kan 

skapa antingen en ond eller en god cirkel av påverkan. Förtroende i figuren 

kan bytas ut mot tillit. 
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2.1.3 Faktabaserade beslut är en förutsättning för att driva 
förbättringsarbete 

Faktabaserade beslut utgör ytterligare en av hörnstenarna i offensiv 

kvalitetsutveckling. Information är nödvändig både för att kunna styra och 

planera arbetet och för att påverka medarbetare och ledning. Enkelt uttryckt 

så måste man veta var förbättringsmöjligheterna finns för att kunna 

förbättra en verksamhet (Sörqvist, 2015). För att kunna fatta väl 

underbyggda beslut i en organisation som vill satsa på kvalitetsförbättring 

krävs därför förmåga att samla in, strukturera och analysera olika typer av 

information. Enligt Bergman och Klefsjö (2015) är kunskap om variation och 

en förmåga att ”skilja verkliga orsaker från ”brus” nödvändiga (s. 42). Yukl 

(2012b) menar att det finns många olika sätt att övervaka verksamheter och 

att flera studier visar att övervakning kan förbättra effektiviteten i 

ledarskapet. Yukl (ibid.) påminner dock om att det också förekommer 

mindre lyckade former av kontroll; ”Negative examples include types of 

monitoring that are intrusive , excessive, superficial, or irrelevant” (s. 70). 

 
Både kvantitativ och kvalitativ fakta behövs 

Ibland kan det vara svårt att veta exakt vilken fakta som behövs. 

Datamängden i samhället ökar dramatiskt och mycket av ledningsarbetet 

utgår från olika  typer av numeriska mått i chefers arbete. Trots detta så 

saknas enligt Innovationsrådet (2013) ofta effektiva verktyg för att mäta, 

analysera och tolka data om den egna verksamheten. Exempelvis synliggör 

de vanliga medelvärdesmåtten i många myndigheters resultatredovisningar 

inte variation och är därmed ett alltför trubbigt mått för att utgöra en bra 

grund för att bedriva förbättringsarbetet. För att mätningar ska vara 

betydelsefulla behöver de enligt Innovationsrådet (2013) vara ”begripliga”, 

”meningsfulla” och ”hanterbara” (s. 69). De behöver också sättas i relation 

till organisationens sammanhang och syften. När mätningar används på rätt 

sätt kan de stödja kreativa  processer. Bergman och Klefsjö (2015) menar att 

även en förmåga att kunna strukturera verbal information behövs för att 

kunna arbeta med förbättringar på ett bra sätt. Åsikter, känslor och 

händelser kan, precis som kvantitativ data, innehålla viktig information.  

Syftet med det faktabaserade underlaget bör vara tydligt 

Behn (2003) menar att mätningar i en organisation kan ha åtta olika syften; 

att utvärdera, kontrollera, budgetera, motivera, främja, fira, lära och förbättra. Man 

ska inte sträva efter att hitta ett magiskt mått som uppfyller alla syften: 

 
Without at least a tentative theory about how performance measures can be 

employed to foster improvement (which is the core purpose behind the 

other seven), public managers will be unable to decide what should be 

measured. (Behn, 2003, s. 586)  
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Behn (2003) menar att mått kan vara väldigt användbara för att motivera ett 

beteende som förbättrar resultatet. Att sätta mål för resultatet och mäta hur 

det går på vägen dit fångar människors uppmärksamhet och koncentrerar 

deras ansträngningar dit. Det kan också främja kreativitet vad gäller hur 

man ska uppnå målet.   

 

Statskontoret (2011) lyfter, precis som Behn (2003), syftets betydelse och 

menar att syftet med att mäta och följa upp värdet av den offentliga sektorns 

produktion påverkar vilken ansats och metod som bör väljas. Behn (2003) 

konstaterar att ledningen av en offentlig verksamhet inte alltid har friheten 

att själva välja resultatmått. De måste rapportera sina resultat utifrån de 

mått som andra har valt. Detta fråntar dem dock inte ansvaret att själva välja 

mått för att styra verksamheten. Och sådana mått kan styra verksamheten 

på både önskade och oönskade sätt. Ledningen för en offentlig verksamhet 

bör inte söka ett enda mått:  

 
Instead, they should begin by deciding on the managerial purposes to 

which performance measurement may contribute. Only then can they 

select a collection of performance measures with the characteristics 

necessary to help them (directly or indirectly) achieve these purposes. 

(Behn, 2003, s. 600) 

2.2 Styrning av och kvalitetsutveckling inom offentlig sektor 

Den svenska förvaltningsmodellen bygger enligt Statskontoret (2016) på 

delegering i betydelsen att regeringen formulerar uppgifterna och följer upp 

resultaten, medan myndigheterna ansvarar för själva genomförandet av 

uppdraget. De senaste decennierna har enligt regeringen (2016) ansvaret för 

budget, organisation och genomförande varit delegerat. Statskontoret (2016) 

framför att den omfattande delegeringen till myndigheter i Sverige dels är 

ett resultat av den ökade komplexitet som präglar offentlig verksamhet och 

som ställer krav på minskad detaljstyrning, och dels är en följd av en önskan 

att bygga en mer effektiv offentlig förvaltning. Det finns, enligt Aagard 

(2011), en ökande förväntan på offentliganställda att vara effektiva. 

Styrningen av offentlig sektor kan enligt Bringselius (2017a) ha olika fokus; 

kvalitetsförbättring, regelverk och normer eller ekonomisk kontroll. Vad 

gäller kvalitetsförbättring arbetar man enligt Bringselius i dag ofta med mått 

som fokuserar mer på process eller struktur än på resultat. Det kan därför 

behövas bättre kvantitativa mått och mer fokus på kvalitativa sätt att följa 

upp prestationer.  
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2.3 Tillitsbaserad styrning – vad är det? 

För ett par år sedan aviserade regeringen en satsning på att utveckla 

styrningen av offentlig verksamhet mot att i större utsträckning 

kännetecknas av tillit. Ambitionen var enligt regeringen (2016, 2017 och 

2018) att medarbetarnas erfarenhet och verksamhetsnära kunskap på ett 

bättre sätt skulle tas tillvara och att behovet av kontroll skulle balanseras 

mot förtroende för medarbetarna. Denna så kallade tillitsreform inleddes 

med ett starkt fokus på kommunal verksamhet och välfärdstjänster, se Dir. 

2016:51, men har efter hand vidgats till att omfatta även statliga 

myndigheter, och då i första hand den interna styrningen av myndigheterna, 

se Dir. 2017:119 (Finansdepartementet 2016 och 2017). Syftet med satsningen 

är enligt Statskontoret (2016) just att förbättra kvaliteten och effektiviteten i 

offentlig verksamhet. Tillitsdelegationen inrättades av regeringen 2016 med 

uppdrag att driva projekt, sprida kunskap och organisera nätverk kring 

tillitsbaserad styrning (Tillitsdelegationen, 2018). Huvudsekreteraren i 

delegationen A. Lexelius (Personlig kommunikation 2018-03-13, föreläsning 

Hur tillitsbaserad styrning kan skapa en effektivare verksamhet med nytta och 

kvalitet för medborgaren?) framhåller att det finns en samsyn vad gäller 

tillitsbaserad styrning hos samtliga riksdagspartier, det är alltså inte enbart 

en regeringsfråga. Hon menar vidare att den tillitsbaserade styrningen är en 

process som bygger på kontinuitet och ett aktivt samspel samt att det finns 

ett inbyggt risktagande i relationen. Varje beslutsnivå ska aktivt verka för att 

stimulera samverkan och helhetsperspektiv och bygga tillitsfulla relationer i 

hela styrkedjan. Enligt A. Lexelius (ibid.) kan vi i offentlig sektor bli bättre 

på att lita på den andra parten tills motsatsen bevisats. 

Adler (2001) argumenterar för att att tillit ”…has uniquely effective 

properties for the coordination of knowledge-intensive activities within and 

between organisations” (s. 215-216). Niemann (2017) menar att begreppen 

förtroende och tillit lyfter fram ömsesidighet och beroende i en relation. På så 

sätt skiljer sig begreppen enligt Niemann (2017) från det mer enkelriktade 

lojalitetsbegreppet. ”Förtroende måste upprättas mellan två parter. Men det 

kan också förbrukas – och missbrukas – av två parter. Ett förtroende är 

något som måste förvaltas, därför är det också villkorat” (s. 11). 

 

En styrning som är baserad på förtroende och tillit är enligt Statskontoret 

(2016) en styrning som ger tydliga uppgifter samtidigt som den lämnar ett 

handlingsutrymme åt den som ska utföra arbetet. Bringselius (2017b) tar 

upp sju grundläggande principer som behöver definieras för att kunna 

analysera, planera och utveckla insatser för en tillitsbaserad styrning och 

ledning. Tillit i betydelsen att ”som utgångspunkt helst välja att lita på 
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motparten i stället för att misstro den” (s. 13) är en av de sju principer hon 

för fram. De övriga principerna är enligt Bringselius (2017b) brukarfokus, 

öppenhet, delegering, stöd, samverkan och kunskap. Aagard (2011) framför 

uppfattningen att offentliganställda tenderar att göra vad deras chefer gillar 

bäst och att de kan stärkas genom att få ett större eget handlingsutrymme. 

Bringselius (2017b) menar att utgångspunkten är att relationer mellan både 

människor och institutioner bör byggas på en tro att den andra parten både 

kan och vill prestera, och att prestationen kanske till och med blir bättre utan 

detaljerade krav eller instruktioner. Tillit handlar enligt Bringselius (2018) 

om att skapa möjligheter genom samarbete och fokus på kärnverksamheten. 

Bringselius (2017b) lyfter även kulturens och den lokala 

arbetsorganisationens betydelse och samverkan med styrningen:  

 
Kultur, styrning och arbetsorganisation (eller arbetssätt) påverkar varandra 

och man behöver arbeta med samtliga dessa delar för att få till stånd en 

verkligt tillitsorienterad verksamhet. Det betyder också att den högsta nivån 

måste vara engagerad och vilja få till stånd förändringen, för utan en 

anpassad styrning kan man bara nå till en viss nivå och inte längre, om man 

arbetar enbart med kultur och arbetsorganisation. (Bringselius, 2017b, s. 9)  

 

Enligt Statskontoret (2016) menar forskningen att tillitsbaserad styrning är 

något mer än renodlad resultatstyrning eftersom också relationer, närhet och 

gemenskap är viktiga komponenter i den tillitsbaserade styrningen. 

Statskontoret (2016) konstaterar att om den tillitsbaserade styrningen ska 

bidra till att höja kvaliteten och effektiviteten krävs tillit i hela kedjan ”från 

den enskilde tjänstemannen upp till regeringen” (s. 59). Niemann (2017) 

resonerar på samma sätt: 

Ingen kedja är som bekant starkare än dess svagaste länk. Styrkedjan kan 

därför delas upp i ett antal mindre delar, som vi skulle kunna kalla 

förtroendelänkar. Hela systemet måste genomsyras av förtroende, både 

uppåt och nedåt, annars riskerar balansen – tvåvägskommunikationen – att 

störas. (Niemann, 2017, s. 50)  

 

Även Bringselius (2017a) framhåller att  den tillitsbaserade styrningen  helst 

bör omfatta hela styrkedjan; från den politiska ledningen ned till 

medarbetaren.  

A. Lexelius (Personlig kommunikation 2018-03-13, föreläsning Hur 

tillitsbaserad styrning kan skapa en effektivare verksamhet med nytta och kvalitet för 

medborgaren?) menar att en grundläggande princip för tillitsbaserad styrning 

är att ledningen bör verka för tillit som värdegrund och kultur; det är något 

som måste spridas från toppen.  
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2.3.1 Tillit och förtroende 

I Svenska Akademiens Ordlista (2015) definieras tillit som förtroende eller 

förtröstan.  

I budgetpropositionen för 2016 (2015/16:1, s. 485) framför regeringen att 

resultatstyrningen av myndigheterna ska kännetecknas av tillit och 

förtroende. Även Statskontoret (2016) talar om en styrning som präglas av 

tillit och förtroende. 

Niemann (2017) tar upp ömsesidighet i en relation och hänvisar då till båda 

begreppen tillit och förtroende. 

I denna studie betraktas begreppen tillit och förtroende som synonyma. 

2.3.2 Relationen mellan tillit och kontroll 

Den tillitsbaserade styrningen  bygger enligt Statskontoret (2016) på en 

efterkontroll och uppföljning som ger den som styr tillräckligt med underlag 

och samtidigt upplevs som meningsfull och legitim av den som kontrolleras. 

S. Segerlind (personlig kommunikation 2018-03-13, föreläsning Tillitsbaserad 

styrning kräver förändrade grundstrukturer) menar att det är lätt att få en 

”konturlös bild” av tillitsbaserad styrning eftersom man pratar om att ta bort 

detaljstyrning och kontroll, men pratar mindre om vad man ska lägga till. S. 

Segerlind menar att oförutsägbarhet inte kan kontrolleras bort och att 

organisationer behöver vila i syftet och i en gemensam riktning. Mätning 

och uppföljning bör enligt Segerlind användas för lärande och anpassning 

och man bör ompröva nuvarande uppföljning och fråga sig vilka som 

faktiskt har ett reellt behov av informationen; ”Det är lätt att prata om tillit, 

men svårt att släppa kontroll” (ibid.).  

Kontrollsystem kan enligt Schoorman et. al. (2007) utgöra en mekanism för 

att hantera risk i relationer. Samtidigt framför Statskontoret (2016) 

uppfattningen att en alltför detaljerad styrning som begränsar myndigheters 

handlingsutrymme kan tolkas som bristande tillit. Detta gäller också 

återrapporteringskrav och uppföljning – om de är för otydliga eller 

omfattande kan det tolkas som bristande tillit av myndigheterna. A. Lexelius 

(Personlig kommunikation 2018-03-13, föreläsning Hur tillitsbaserad styrning 

kan skapa en effektivare verksamhet med nytta och kvalitet för medborgaren?) 

framhåller att den tillitsbaserade styrningen inte innebär att chefen får en 

mindre viktig roll, men att rollen kan bli annorlunda och innebära bland 

annat att hålla undan onödiga styrsignaler från medarbetarna. Hon menar 

vidare att vi måste bli bättre på att mäta och följa upp det som är av värde 

för verksamheten och att tilliten kan samexistera med kontroll och 
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transparens; det bör finnas ”dialog och ömsesidig respekt, men inte 

avsaknad av styrning” (ibid.). A. Lexelius framhåller också att kontrollen 

inte ska upplevas som ett hot, utan som ett stöd för verksamheten. 

Bringselius (2018) menar att delegering måste komma med tydliga ramar för 

att vara positiv; ”Tillit innebär inte fritt valt arbete, utan samarbete inom 

tydliga ramar.”  Statskontoret (2018) framför en liknande uppfattning och 

menar att ett ökat handlingsutrymme faktiskt kräver att cheferna blir mer 

närvarande i det dagliga arbetet för att stötta medarbetarna. Myndigheterna 

kan också enligt Statskontoret behöva tydliggöra vilka frågor som är 

medarbetarnas ansvar och när det i stället är cheferna som är beslutsfattare. 

Ovan (se avsnitt 2.1.2) har beskrivits att den offensiva kvalitetsutvecklingen 

trycker på delegering och betydelsen av medarbetares delaktighet. Även 

inom den offensiva kvalitetsutvecklingen finns dock enligt Harnesk och 

Abrahamsson (2007) en spänning mellan ”manipulation and empowerment” 

som består av ”empowerment and detailed surveillance at the same time” (s. 

534). Ledarskap omfattar enligt Harnesk och Abrahamsson alltid en viss 

grad av manipulation och det är trots delegering fortfarande ledningen som 

förmedlar exempelvis visionen som arbetet utgår från. Edelenbos och Eshuis 

(2012) menar att relationen mellan tillit och kontroll är komplex och att olika 

former av kontroll och tillit kan påverka och stärka varandra. Med detta 

menas bland annat att människor som känner tillit till varandra är mer 

benägna att ge korrekt information i rätt tid. Kontroll kan också öka tilliten 

genom att ge ett underlag som kan visa på tidigare goda resultat. Författarna 

jämför balansen mellan tillit och kontroll med skidåkning; båda benen 

behöver användas hela tiden, men tyngdpunkten flyttas från det ena benet 

till det andra för att upprätthålla balansen och bibehålla riktningen i en 

föränderlig omvärld. Das och Teng (2001, ref. i Edelenbos & Eshuis, 2012) 

menar att ”…trust reduces the level of resistance and brings harmony and 

interpersonal trust to the controller–controllee relationship” (s. 655). Tillit 

innebär enligt Bringselius (2018) att ”fortsätta kontrollera, men mer selektivt 

och utifrån dialog med den granskade.” 

För att kontrollen ska gå att kombinera med tillit behöver den både upplevas 

som meningsfull och bidra till att motivera. Om den som kontrolleras själv 

får vara med och utforma styrmedel och kontrollverktyg har det enligt 

Statskontoret (2016) en positiv inverkan på känslan av meningsfullhet. 

Oudhuis och Riestola (2016) drar liknande slutsatser och menar att tillit och 

förtroende i relationen mellan ledning och medarbetare gör att kontrollen till 

och med kan uppfattas som ett stöd för att uppnå verksamhetens mål: ”Utan 

tillit som kitt i relationen kan kontroll däremot förknippas med enbart 

övervakning och detaljstyrning” (s.78). Varoutsa och Scapens (2018) pekar 
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på att förhållandet mellan tillit och kontroll inte är statiskt utan också kan 

förändras över tid. 

Niemanns (2017) resonemang om villkorat förtroende (se 2.3) är också 

kopplat till kontrollaspekten. Omfattande kontrollsystem medför enligt 

Niemann att man riskerar att ägna sig åt att kontrollera snarare än att skapa 

kontroll. Niemann (2017) menar att en styrning som bygger på tillit kan 

skapa verklig kontroll, dvs. ”en kontroll som skapas i relationer som bygger 

på ett villkorat förtroende” (s. 57). Innovationsrådet (2013) resonerar snarlikt 

och menar att det går att säkerställa kontroll, lärande och 

verksamhetsutveckling genom ökad tillit till myndigheternas egen förmåga.  

2.4 Gemensamma drag hos offensiv kvalitetsutveckling och 
tillitsbaserad styrning 

Den tillitsbaserade styrningen bygger i stor utsträckning på samma 

värderingar som den offensiva kvalitetsutvecklingen. Den betonar 

ledningens betydelse, en positiv människosyn och medarbetares möjlighet 

att påverka. Flera forskare, bland andra Petersen (1998), Lagrosen och 

Lagrosen (2012), Bugdol (2013), Moccia (2016) samt Sinha, Garg, Dhingra 

och Dall (2016) har utforskat kopplingen mellan offensiv kvalitetsutveckling 

eller kvalitet och tillit. Petersen (1998) framför att ”if you want real quality in 

your organization, you must have the trust of the people in that 

organization” (s. 413). Lagrosen och Lagrosen (2012) menar att eftersom tillit 

är en grundläggande komponent i all mänsklig interaktion borde den också 

kunna ha en påverkan på hur kvalitetsutveckling bör genomföras; ”…there 

may well be a connection between trust and quality” (s. 14). Tillit hör enligt 

Lagrosen och Lagrosen visserligen inte hemma bland de grundläggande 

principerna i direkt bemärkelse, men kan ses som en förutsättning för några 

av de grundläggande kvalitetsutvecklingsvärdena, eller som ett resultat av 

en framgångsrik implementering av principerna. De värderingar som tilliten 

enligt Lagrosen och Lagrosen troligen är kopplad till är framförallt det 

engagerade ledarskapet, delaktighet och ständiga förbättringar. Även 

Bugdol (2013) menar att det finns en nära koppling mellan offensiv 

kvalitetsutveckling och tillit och frågar sig: ”… is trust ”a product” of the 

quality development process? Or is it an essential resource whose absence 

makes quality development impossible?” (s. 85). Han menar vidare att tillit 

är centralt vid implementeringen av offensiv kvalitetsutveckling eftersom 

det stärker kommunikation och minskar risk. Också Moccia (2016) pekar på 

tillitens betydelse särskilt vid införandet av offensiv kvalitetsutveckling och 

menar att ”… values/virtues could be transformed into facilitating elements 

in order to implement TQM programs correctly and with effectiveness, 



23 

 

through two mediating variables: passion and trust” (s. 216). Sinha et. al. 

(2016) har undersökt organisationskulturens betydelse för 

implementeringen av offensiv kvalitetsutveckling. Mot bakgrund av detta 

har de tagit fram en modell som visar på kopplingen mellan vissa kulturella 

dimensioner som har en avgörande positiv inverkan på implementeringen 

av offensiv kvalitetsutveckling. Tillit är en av dimensionerna i modellen: ”… 

work place where employees are encouraged to take initiative and enjoy 

discretion for quality improvement without supervisory interference are 

likely to make quality implementation a regular and continous practice” (s. 

229).  

I figur 2.3 nedan åskådliggörs hur den tillitsbaserade styrningen utifrån den 

teoretiska genomgången förhåller sig till de för denna studie utvalda 

grunderna i den offensiva kvalitetsutvecklingen. 

 

Tillit och innovation 

Att det finns beröringspunkter mellan tillit, alternativt delaktighet, och 

innovationsgrad har varit föremål för diskussion i flera sammanhang. I 

direktiven för tillitsreformens inledande fas som har fokus på kommunal 

verksamhet och välfärdstjänster framför regeringen (2016) att: 

En alltför  detaljreglerad styrning inom kommuner och landsting riskerar 

att missgynna den innovation som är nödvändig för att verksamheterna 

ska kunna möta de många utmaningar som de står inför, t.ex. en åldrande 

befolkning och  urbanisering. (regeringen, 2016, s. 11) 
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Bringselius (2017b) lyfter, vilket framförts ovan i avsnitt 2.3, vissa 

grundläggande principer som behöver definieras för att man ska kunna 

analysera, planera och utveckla insatser kopplade till idén om tillitsbaserad 

styrning och ledning; tillit, brukarfokus, öppenhet, delegering, stöd, 

samverkan och kunskap. Dessa principer reflekteras enligt Nilsson (2018) 

väl i de faktorer som forskningen visar främjar innovation. Även Palm och 

Lilja (2017) pekar på att en kultur som tillåter misstag är viktig för att uppnå 

så kallad organizational ambidexterity, dvs. en simultanförmåga hos 

organisationer att inte bara styra och förfina det rådande, utan också att 

uppnå innovativa och radikala kvalitetsförbättringar: 

Management must allow employees to take risks and possibly make 

mistakes.The exploration process needs a forgiving culture. Also this 

enabling factor is closely related to the dialogue factor. It is through 

dialogue that the management can develop a tolerant culture in which 

employees feel empowered and not afraid to make mistakes. (Palm och 

Lilja, 2017, s. 15) 

 

Innovationsgrad hos organisationer har alltså troligen en koppling till den 

tillitsbaserade styrningen och till offensiv kvalitetsutveckling, men 

författaren har inte bedömt att det finns utrymme i studien att närmare 

utforska detta samband.  
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3 Metod 

Detta avsnitt inleds med en beskrivning av det kvalitativa forsknings-

perspektivet samt av hermeneutik och reflexivitet i kvalitativa studier. 

Författarens förförståelse och de hypoteser som har varit studiens 

utgångspunkt beskrivs. Fallstudier, litteratursökning och intervjuer beskrivs 

från såväl ett teoretiskt metodperspektiv som det praktiska tillvägagångs-

sätt som använts i studien. Därefter redogörs för hanteringen av etiska 

aspekter samt för innebörden av induktion, deduktion och abduktion. 

Studiens validitet och reliabilitet beskrivs. Avslutningsvis presenteras de 

avgränsningar som gjorts i studien. 

3.1 Ett kvalitativt forskningsperspektiv 

Backman (2016) skiljer mellan ett traditionellt och ett kvalitativt 

forskningsperspektiv. I en traditionell studie separerar man individen från 

omvärlden och strävar efter att förklara hur den objektiva verkligheten ser 

ut. I en kvalitativ studie ligger fokus för intresset i stället på att studera hur 

människan uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten. Leung (2015) 

beskriver kvalitativ forskning på följande sätt: ”The essence of qualitative 

research is to make sense of and recognize patterns among words in order to 

build up a meaningful picture without compromising its richness and 

dimensionality” (s. 324). 

Den kvalitativa forskningsprocessen är enligt Backman (2016) mer flexibel 

än den traditionella och lämnar större utrymme för variationer. I den 

kvalitativa forskningen används enligt Backman (2016) ofta fallstudier, i vilka 

intervjuer och skriftliga dokument är vanliga metoder för insamling av 

information. Kvalitativa metoder kännetecknas av att de inte använder sig 

av siffror som kvantitativa gör, utan i stället inbegriper skrivna eller talade 

verbala formuleringar. Det är, enligt Backman (2016), viktigt att betona att 

ett traditionellt perspektiv också kan använda sig av kvalitativa metoder. Ett 

kvalitativt forskningsperspektiv är alltså inte synonymt med kvalitativ 

metodik. Enligt Leung (2015) är en viktig skillnad mellan kvantitativ och 

kvalitativ forskning att medan mänskliga känslor och perspektiv betraktas 

som viktiga och oundvikliga i det kvalitativa perspektivet så betraktas de 

snarare som oönskade bias i det kvantitativa.  

Förevarande studie har en kvalitativ forskningsansats då den syftar till att 

skapa kunskap om hur linjechefer uppfattar att  relationen mellan tillit och 

kontroll kan bidra till att utveckla kvaliteten inom myndigheter. 
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3.1.1 Hermeneutik och reflexivitet i kvalitativa studier 

Enligt Szklarski (2002) har kvalitativ metod sina rötter i den hermeneutiska 

traditionen, som utmärks just av sin inriktning på meningsinnehållet. 

Hermeneutiskt arbetssätt går enligt Szklarski ut på att forskaren gestaltar 

mening med utgångspunkt i en tidigare förståelse. Även Westlund (2015) 

menar att hermeneutik handlar om att tolka och förstå. Hermeneutiken kan 

användas för att förmedla upplevelser och låta informanterna få stort 

utrymme att själva välja vad de vill tala om. Soğancı (2013) är av 

uppfattningen att detta påverkar analysen av insamlad data på så sätt att 

den syftar till att både bibehålla skillnaderna och visa på samstämmighet; 

”Looked from this perspecitive, the richness of research depends on finding 

recurring and shared themes as well as differing and personal ones” (s. 95). 

Westlund (2015) hävdar, i likhet med Szklarski (2002), att förförståelsen 

spelar stor roll för hermeneutisk tolkning; ”Alla bär på övertygelser, 

fördomar och förutfattade meningar som det gäller att förhålla sig till under 

hela tolkningsprocessen” (Westlund, 2015, s. 2). Andersson (2017) menar att 

den erkända subjektiviteten i kvalitativ forskning och ”…the importance of 

the researcher’s lens” (s. 129) ställer krav på en diskussion om forskarens 

sammanhang, position och ståndpunkt samt dess möjliga påverkan på 

forskningsprocessen och dess resultat.  

Flera forskare (Koch, Niesz & McCarthy, 2014; Robinson & Kerr, 2015; 

Berger, 2015; Roger, Bone, Heinonen, Schwartz, Slater & Thakrar, 2018 och 

Andersson, 2017) lyfter betydelsen av reflexivitet, vilket Robinson och Kerr 

(2015) definierar som utvecklandet av en förståelse för den effekt som 

forskaren själv har på forskningsprocessen och på forskningens möjliga 

resultat. Eftersom förståelse utvecklas i interaktionen med 

forskningsdeltagarna måste forskaren enligt Koch et al. (2014) vara 

medveten om sin egen påverkan på alla delar av forskningen. Detta gäller 

forskarens förhållande till forskningsdeltagarna såväl som forskarens egna 

livserfarenheter, som båda kan påverka tolkningen av data. Denna 

medvetenhet ökar enligt Koch et. al. (2014) när forskaren utövar reflexivitet. 

Enligt Roger et. al. (2018) brukar reflexivitet i samband med kvalitativ 

forskning ofta syfta på: 

… a process by which the researcher understands her/his outer “world 

view” in relation to the data and engages in certain steps (list your 

background and relationship to the study, journaling and field notes, 

understanding the literature…etc.). What is virtually absent from the 

discussion is the interplay of the researcher’s inward view, or 

introspection, with the reflexivity process. This kind of introspection is 

equally important in the practice of qualitative research; despite this, there 
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is a clear lack of thorough discussion regarding this process which may 

lead researchers to engage in fully exploring their identity as a qualitative 

researcher. (Roger et. al., 2018, s. 533) 

 

Hur reflexivitet kan tydliggöras i en kvalitativ studie 

Robinson och Kerr (2015) menar att för att anta en mer strukturerad 

hermeneutisk ram och åstadkomma reflexivitet kan lämpliga frågor att ställa 

sig i analysen av kvalitativa intervjuer vara vad forskaren och 

forskningsdeltagaren vet om varandra, hur intervjun genomfördes, vad 

sammanhanget för intervjun var och hur det presenterades. Det handlar 

enligt Koch et. al. (2014) om att kritiskt reflektera över sin egen partiskhet 

och sin professionella såväl som personliga syn på det som studeras och hur 

detta kan påverka datainsamling och analys. 

Creswell (2014) framför att förutom värderingar kan forskarens bakgrund så 

som socioekonomisk status, kön och kultur påverka tolkningen av en studie. 

Creswell (2014) pekar speciellt på riskerna när forskaren samlar information 

på sin egen arbetsplats eller är överordnad deltagarna i studien. I sådana 

fall, menar Creswell, kan informationen visserligen vara lätt att samla in, 

men den riskerar samtidigt att inte vara korrekt. 

Koch et al. (2014) menar att citat kan vara ett sätt att förse läsaren med bevis 

för att forskningsresultatet reflekterar deltagarnas erfarenheter och åsikter 

snarare än forskarens antaganden. Citat särskiljer deltagarnas röster från 

forskarens och tillåter enligt Koch et al. läsaren att göra egna tolkningar av 

innebörden. Creswell (2014) anser att forskaren i en kvalitativ 

forskningsrapport också kan ange sina egna erfarenheter av 

forskningsproblemet eller av deltagarna. På så sätt kan forskaren hjälpa 

läsaren att förstå kopplingen mellan forskaren och studien. Forskaren kan 

också specifikt ange hur erfarenheterna potentiellt kan forma de tolkningar 

som forskaren gör.  

Författarens förförståelse och relation till det valda fallet 

Förevarande studie har en hermeneutisk ansats då syftet har varit att skapa 

kunskap, dvs. förstå och förmedla, chefernas syn på en företeelse. 

Författarens förförståelse har haft en central roll för tolkningen av resultatet. 

Reflexivitet blir följaktligen särskilt betydelsefull. 

Författaren har sin bakgrund som utredare inom revisionen och inom en 

tillsynsmyndighet, samt som chef inom tillsynsverksamhet. Författaren har 

ett intresse för verksamhetsuppföljning och effektivitetsfrågor och vill gärna 

utveckla den kunskapen ytterligare. Författaren arbetar tillsammans med de 

intervjuade personerna och känner samtliga sedan flera år. För flera av dem 

är författaren direkt eller indirekt överordnad. 
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Diskussionen om hur man kan mäta effektivitet och resultat har förts länge 

inom den undersökta myndigheten och även på andra myndigheter som 

författaren har arbetat på eller granskat i egenskap av utredare. 

Diskussionen har också förts tidigare vid upprepade tillfällen med de 

intervjuade personerna, vilket innebär att intervjuerna kunde börja på en 

nivå som förutsatte en djup förkunskap om den verksamhet som de 

intervjuade cheferna ansvarar för. Det faktum att mätning av effektivitet och 

resultat hade diskuterats tidigare medförde att författaren redan innan 

intervjuerna hade en ganska tydlig bild av hur flera av de intervjuade 

cheferna såg på användandet av olika typer av mått. Även deras syn på 

ledarskap var relativt väl känd för författaren. Tillitsbaserad styrning och 

hur det kan kopplas till uppföljning och kontroll var dock ett helt nytt 

diskussionsämne i samtliga fall. 

Förförståelsen och relationen till de intervjuade cheferna medför en risk att 

författaren övertolkat vissa uttalanden eller missförstått svar. Förförståelsen 

medför dock också en fördel genom att den bidragit till en enklare och 

rakare kommunikation rörande komplexa sakfrågor. Exempelvis känner 

författaren väl till samtliga styrdokument, mål och processerna i vilka de har 

tagits fram. 

Hypoteser 

Författarens förförståelse om ämnet, det undersökta fallet och relation till de 

undersökta personerna medför att det är svårt att gå in i studien utan att ha 

hypoteser. En hypotes i detta fall är att cheferna på den undersökta 

myndigheten upplever att de mått som de själva har haft möjlighet att 

påverka är mest värdefulla och att de mått som satts på högre nivå, utan 

deras inflytande, upplevs som mindre informativa vad gäller att beskriva 

hur verksamheten fungerar. Ytterligare en hypotes som författaren har är att 

cheferna anser att den kvantitativa uppföljningen de förväntas genomföra 

endast ger en del av sanningen och att den kvalitativa informationen i form 

av kommentarer till och förklaringar av siffrorna är minst lika betydelsefull. 

3.2 Fallstudier 

Creswell (2014) menar att fallstudier är en kvalitativ design där forskaren på 

djupet undersöker ett program, en aktivitet, en process eller en eller flera 

individer. Fallstudier möjliggör att skapa en djupare förståelse för en fråga. 

Det är också en metod som enligt Hyett, Kenny och Dickson-Swift (2014) 

erbjuder en flexibilitet då den utformas för att passa fallet och 

forskningsfrågan. Det kan enligt Yin (2012) vara en lämplig metod att 

använda sig av bland annat när den fråga man vill besvara är deskriptiv; 

vad händer eller har hänt? En fallstudie kan enligt Gerring (2004) definieras 
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som ”an intensive study of a single unit for the purpose of understanding a 

larger class of (similar) units” (s. 342). Stake (1995, ref. i Hyett et. al., 2014) 

definierar fallstudier som en undersökning eller analys av ett enskilt eller 

kollektivt fall med syfte att fånga komplexiteten i studieobjektet.  

Backman (2016) menar att fallstudier kan ha olika avsikter. De kan vara 

beskrivande, förklarande eller undersökande. Ibland kan 

gränsdragningsproblematiken bli svår och många gånger kan ett fall vara 

helt unikt. I en fallstudie kan man enligt Yin (2012), oavsett om det är ett 

eller flera fall som studeras, välja att studera underordnade grupper inom 

fallet.  

Det valda fallet 

Då syftet med studien är att skapa kunskap om linjechefers upplevelse av 

tillit och styrning, dvs. skapa djupare förståelse för en fråga, bedömdes en 

fallstudie som lämplig metod och en myndighet valdes ut. Att det blev just 

den valda myndigheten berodde dels på att författaren har kunskap om 

myndighetens verksamhet och dels på att myndigheten bedriver en sorts 

verksamhet vars resultat kan vara utmanande att följa upp och mäta. Att 

enbart en myndighet valdes beror dels på att studiens omfattning enligt 

författarens bedömning inte gett utrymme för flera fallstudier, och dels på 

att den valda myndigheten har två avdelningar av delvis olika karaktär att 

studera inom ramen för fallet.  

Den valda myndigheten utgör fallet, men utredningsverksamheten bedrivs 

på två avdelningar inom myndigheten. Avdelningarnas verksamhet skiljer 

sig ganska mycket åt och de har också olika återrapporteringskrav för sina 

respektive verksamheter från regeringen. Fallstudien har därför karaktären 

av vad Yin (2012) definierar som en ”embedded, single-case study” (s. 7). 

3.3 Litteraturgranskning 

Litteraturgranskningen ska enligt Backman (2016) bland annat ge en 

översikt över den tidigare samlade kunskapen på området och visa på 

betydelsen av ett problem. Man bör enligt Backman ha ett organiserat och 

strukturerat angreppssätt i litteraturgranskningen och inte återge ”allt som 

finns skrivet” (s. 75) inom ett visst område. Genomgången av litteraturen har 

enligt Creswell (2014) flera syften. Den ger läsaren en bild av tidigare 

forskning som är nära relaterad till den förevarande studien. Den sätter 

också in studien i ett större sammanhang och ger ett ramverk för att bedöma 

dess betydelse och jämföra dess resultat med tidigare forskning. Ytterligare 

en fördel med litteraturgranskningen är enligt Zorn och Campbell (2006) att 

den minskar risken att uppfinna hjulet på nytt då den möjliggör för 
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forskaren att skapa argument för sin studie, fylla i kunskapsluckor och 

bygga vidare på vad andra redan har gjort.  

Tillvägagångssätt vid litteratursökningen i studien 

Kurslitteraturen för Magisterprogrammet i kvalitets- och 

ledarskapsutveckling har använts som utgångspunkt i studien. 

Litteratursökningen i övrigt genomfördes i Mittuniversitetets (MIUN) 

databas Primo, som är den allmänna sökingången för alla MIUN: s 

databaser. Även Google scholar har använts. Sökorden är valda utifrån 

studiens syfte och teoretiska ram. I de artiklar som bedömdes relevanta för 

studien användes även de för respektive artikel angivna referenserna i syfte 

att hitta ytterligare litteratur relaterade till sökbegreppen. 

Databas Söktermer 

Sökningar rörande tillitsbaserad styrning, kvalitetsutveckling och 

ledarskap 

Primo Tillitsbaserad styrning, tillit och styrning, trust 

and control, kvalitetsutveckling, offensiv 

kvalitetsutveckling, total quality management, 

management levels, chef och ledare, trust and 

TQM. 

Sökningar rörande metod 

Primo Case study, open-end interviews, narrative 

interviews, qualitative research, hermeneutics, 

ethical aspects, narrative interviews. 

Google scholar Hermeneutik, kvalitativ metod, case study, 

embedded case study, reflexivity. 

 

För inläsning rörande regeringens tillitsreform användes regeringens och 

tillitsdelegationens webbplatser; www.regeringen.se och 

www.tillitsdelegationen.se. Dessutom har www.statskontoret.se använts, 

detta eftersom Statskontoret har genomfört flera regeringsuppdrag 

relaterade till styrning av statlig verksamhet. 

För dokumentstudier av de styrdokument som rör den valda myndigheten 

har myndighetens och regeringens webbplatser använts. 

Författaren har under arbetet med studien också deltagit i en konferens som 

haft koppling till tillitsbaserad styrning. Den ägde rum 13 mars 2018 och 

http://www.regeringen.se/
http://www.tillitsdelegationen.se/
http://www.statskontoret.se/
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hade titeln Ledning och styrning i framtidens myndighet. Minnesanteckningar 

från presentationer som gavs vid konferensen har använts som källa och 

finns hänvisade till löpande i texten som ”personlig kommunikation”. Då 

det är författarens tolkning av det som sades muntligen vid konferensen 

som återges i förevarande studie bör betonas att eventuella missförstånd 

eller feltolkningar av informationen är helt mina egna. 

3.4 Intervjuer 

Intervjuer är en lämplig metod för att inhämta information när man vill veta 

vad en utvald grupp människor tycker. De ger tillgång till människors syn 

på saker och ting och utgör enligt Alvehus (2013) ”…ett effektivt och 

kraftfullt redskap i den kvalitativa verktygslådan” (s. 86).  Intervjuer ställer 

enligt Backman (2016) stora krav på den som utför dem. Creswell (2014) 

menar att intervjuer kan vara fördelaktiga när deltagarna inte kan bli direkt 

observerade, men att de har nackdelen att informationen blir ”filtered 

through the views of the interviewees” (s. 191).  

I en fallstudie väljs respondenterna beroende på vilken kunskap de kan 

väntas ha. När samma intervju behöver genomföras med många personer 

och av flera intervjuare kan enligt Alvehus (2013) strukturerade intervjuer, 

dvs. med förutbestämda frågor och ibland även förutbestämda 

svarsalternativ, vara lämpliga. Nackdelen är dock, menar Alvehus, att 

interaktiviteten riskerar att gå förlorad. Om man vill ge den intervjuade 

flexibilitet i att utforma sina svar kan öppna intervjuer enligt Yin (2012) vara 

en bra metod. Öppna intervjuer kan dock enligt Berry (2002) vara 

kostsamma eftersom transkribering och analys av intervjuerna tar tid. Det är 

också svårt att använda resultatet i någon form av dataanalys. Däremot kan 

metoden innebära fördelar i form av mer tillförlitliga svar. De ställer krav på 

att den som intervjuar kan formulera spontana frågor när det behövs. 

Alvehus (2013) menar att en helt ostrukturerad intervju innebär ett öppet 

samtal. Enligt honom är semistrukturerade intervjuer kanske det vanligaste. 

Då följer intervjuaren ett formulär med ett fåtal öppna frågor. Enligt 

Alvehus behöver intervjuaren då vara mer aktiv i sitt lyssnande än i en 

strukturerad intervju. Creswell (2014) menar att kvalitativa intervjuer 

omfattar ett fåtal ostrukturerade och öppna frågor som syftar till att få fram 

respondenternas åsikter. 

Så kallade berättande intervjuer syftar enligt Muylaert, Sarubbi, Gallo, Neto 

och Reis (2014) till att få fram informationen genom en dialog och 

interaktion mellan den intervjuade och den som intervjuar. De berättelser 

som kommer fram ses som tolkningar av skeenden och kan enligt Muylaert 
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et. al därför inte ses som sanna eller falska. De uttrycker sanningen sett från 

ur en synvinkel vid en given tidpunkt. Chase (2007) menar att en berättande 

intervju skapas i samspel med den som lyssnar. Berättelsen kan därför enligt 

Chase anses vara flexibel och variera med omständigheterna. Clausen (2012) 

är av uppfattningen att alla typer av samtalsanalys har sin bas i 

hermeneutiken. 

Alvehus (2013) menar att det finns både för- och nackdelar med att spela in 

intervjuer. Den intervjuade kan störas av inspelningen och känna sig 

begränsad vad gäller öppenhet. Om man inte använder sig av 

inspelningsutrustning bör man enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns 

och Wängnerud (2017) se till att skriva ut intervjun i direkt anslutning till 

intervjutillfället. Anteckningar har dock också både för och nackdelar menar 

Alvehus. Det kan vara svårt att få med allt och samtidigt vara en god 

lyssnare. Det finns enligt Alvehus (2013) också en risk att intervjuaren 

skriver ned det hen hör och att detta kanske inte alltid stämmer överens med 

det som sagts.   

 
Intervjuernas upplägg och innehåll 

Den metod som har använts i studien är semistrukturerade, berättande 

intervjuer. Intervjuaren har utgått från skrivna frågor av både berättande 

och mer strukturerad karaktär. Upplägget har varit flexibelt, vilket innebär 

att den intervjuade själv har kunnat styra samtalet mot det som hen anser 

har varit viktigt att framföra. Även ordningen på frågorna har anpassats 

efter den aktuella intervjusituationen. Vissa frågor har dock haft högre 

prioritet än andra och har därför ställts tidigare under intervjun för att de 

säkert skulle hinnas med. 

Varje intervju inleddes med en kort beskrivning av tillitsreformen och syftet 

med studien. Detta var nödvändigt för att skapa en gemensam grund för 

intervjuerna. Den intervjuade informerades också om att intervjuerna var 

anonyma och skulle sammanfattas på ett sådant sätt att identiteten på den 

intervjuade inte skulle gå att utläsa. Intervjuerna genomfördes under mars 

månad 2018. Varje intervju tog cirka 60 minuter och genomfördes i 

sammanträdesrum i anslutning till de intervjuades arbetsplatser. 

I intervjuerna har fem linjechefer tillfrågats om sin syn på relationen till 

ledningen och styrningen uppifrån och hur de ser på den uppföljning av 

verksamheten som de förväntas genomföra och rapportera till 

myndighetsledningen. De har fått kommentera de mått som används i dag 

och hur de ser på måttens relevans och värde för att styra verksamheten. De 

har fått utrymme att ge förslag på alternativa eller kompletterande mått som 
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de tror skulle vara meningsfulla att införa. Cheferna har dessutom fått svara 

på om de upplever att det finns en balans mellan tillit och kontroll i 

ledningens styrning av dem själva och i deras egen styrning av 

medarbetarna. De har också ombetts att kommentera om de tror att tillit kan 

påverka  kvalitetsutveckling. 

Undersökningen är avgränsad till att omfatta sådana återrapporteringskrav 

och mått som är nära kopplade till myndighetens kärnverksamhet. De frågor 

som har ställts vid intervjuerna återfinns i bilaga 1. 

Analys av intervjudata 

Intervjuerna har inte spelats in då författaren gjort bedömningen att 

inspelningen skulle kunna minska respondenternas öppenhet. Varje intervju 

har nedtecknats. Utskrifterna har varit ordagranna i de delar som 

nedtecknats, men selektiva eftersom vissa meningar eller avsnitt som 

författaren bedömt varit mindre intressanta för studiens syfte helt har 

utelämnats. Utskrifterna har skett genom att intervjuaren har skrivit ned det 

som sägs under själva intervjun.  

I nästa steg har nedteckningen lästs igenom flera gånger och eventuella 

stavfel eller felsyftningar har justerats. Därefter har nedteckningen skickats 

till respondenterna för kontroll med frågan om de anser att den återspeglar 

vad som sades under intervjun. I vissa fall har justeringar skett till följd av 

kontrollen. I efterföljande steg har en gruppering av informationen gjorts 

utifrån de underrubriker som intervjufrågorna är inordnade i. 

Intervjufrågorna återfinns i bilaga 1 och grupperingen i bilaga 2. Syftet med 

grupperingen var att tydliggöra eventuella likheter och olikheter mellan 

svaren. Resultatet av grupperingen var också att det blev tydligt vilken 

information som var överskottsinformation och som inte var nödvändig att 

ha kvar för att uppfylla undersökningens syfte. 

Med den ovan beskrivna grupperingen som grund lades strukturen för 

kapitlet om empiri och analys. Under varje rubrik tillfördes de delar av 

teoribeskrivningen som författaren bedömde hade koppling till 

respondenternas uttalanden. När informationen hade samlats och 

strukturerats på detta sätt utgjorde det en tydlig utgångspunkt och struktur 

för analysen. 

Eftersom det var fråga om en så kallad embedded case study (Yin, 2012, s. 7) 

var det viktigt att grupperingen inledningsvis vidhöll uppdelningen av de 

intervjuade i två avdelningar, och att gemensamma slutsatser inte drogs i ett 

alltför tidigt skede. I bilaga 2 och i analysen framkommer dock inte vilka 

svar som härrör från vilken avdelning. Anledningen till det är att det har 
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varit viktigt att i så hög grad som möjligt bibehålla respondenternas 

anonymitet, men också eftersom författaren bedömde att en separat 

redovisning inte skulle tillföra något då inga skillnader mellan 

avdelningarna hade framkommit vid intervjuerna.  

Hantering av etiska aspekter 

Vikten av att som forskare beakta etiska frågeställningar poängteras av 

bland andra Creswell (2014). Etiska aspekter behöver hanteras under 

studiens alla faser. Under datainsamlingen behöver forskaren enligt 

Creswell bland annat försäkra sig om att frågorna som ställs inte är ledande, 

att alla deltagare behandlas på samma sätt och att de får korrekt information 

om syftet med studien samt hur data kommer att behandlas. I analysen av 

data är det enligt Creswell (2014) viktigt att respektera deltagarnas 

anonymitet och att återge även resultat som talar emot forskarens slutsatser. 

Berger (2015) är av uppfattningen att reflexivitet kan bidra till att 

upprätthålla etiken i förhållandet mellan forskaren och den intervjuade: 

For example, during interviewing, being self-reflective helps the researcher 

to identify questions and content that he or she tends to emphasize or shy 

away from and to become aware of own reactions to interviews, thoughts, 

emotions, and their triggers. (Berger, 2015, s. 221) 

 

Samtliga deltagare i förevarande studie fick samma inledande information 

om tillitsbaserad styrning och syftet med intervjun. Det frågebatteri som 

användes var identiskt för samtliga, även om alla frågor inte hann ställas till 

alla respondenter. Även miljön där intervjuerna hölls var likartad. 

Författaren har lagt stor vikt vid att skydda deltagarnas identitet. Uttalanden 

som kan härledas till en specifik enhet eller avdelning har utelämnats från 

sammanfattningen i bilaga 2. Dessutom har respondenterna fått godkänna 

att sammanfattningen från respektive intervju återspeglar vad som faktiskt 

sades.  

3.5 Induktion, deduktion och abduktion 

En induktiv ansats karaktäriseras enligt Graneheim, Lindgren och Lundman 

(2017) av ett sökande efter mönster. Forskaren använder sig av data för att 

nå en mer teoretisk förståelse; hen rör sig från det specifika till det abstrakta 

och generella. Med en deduktiv ansats rör man sig i stället från en mer 

abstrakt, teoretisk nivå till en specifik. Används abduktion rör man sig 

mellan de induktiva och deduktiva ansatserna. Den induktiva 

forskningsstrategin är enligt Szklarski (2002) utmärkande för kvalitativa 

studier. Även Backman (2016) menar att den kvalitativa ansatsen är 

övervägande induktiv, medan den traditionella är deduktiv. Creswell (2014) 
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ställer sig mittemellan och beskriver den kvalitativa forskningsprocessen på 

följande sätt:  

Qualitative researchers build their patterns, categories and themes from the 

bottom up by organizing the data into increasingly more abstract units of 

information. This inductive process illustrates working back and forth 

between the themes and the database until the researchers have established 

a comprehensive set of themes. Then, deductively, the researchers look 

back at their data from the themes to determine if more evidence can 

support each theme or whether they need to gather additional information. 

Thus, while the process begins inductively, deductive thinking also plays 

an important role as the process moves forward. (Creswell, 2014, s. 186) 

 

Förevarande studie har använt sig av abduktion. En teoretisk bas har legat 

till grund för valet av metod, intervjupersoner och intervjufrågor. 

Författaren har dock återvänt till litteratur- och dokumentstudier efter 

genomförandet av intervjuerna i syfte att skapa en teoretisk bas även för 

sådana synpunkter som framkom vid intervjuerna som ännu inte hade en 

teoretisk grund.  

3.6 Validitet och reliabilitet 

Leung (2015) menar att validitet i kvalitativ forskning handlar om 

lämpligheten i verktyg, processer och data. Denscombe (2014) framför att 

validitet syftar på exaktheten och träffsäkerheten i data. Enligt Creswell 

(2014) betyder kvalitativ validitet att forskaren kontrollerar korrektheten i 

sina iakttagelser genom att exempelvis använda sig av triangulering eller 

genom att lyfta också sådana iakttagelser som talar emot slutsatsen. Båda 

dessa metoder ökar trovärdigheten. Triangulering kan enligt Creswell (2014) 

bestå av antingen olika typer av källor eller olika perspektiv hos deltagarna. 

Yin (2012) är av uppfattningen att bra fallstudier  ”… benefit from multiple 

sources of evidence” (s. 10). Bäst uppnår man enligt Yin (2012) det 

eftersträvansvärda resultatet av triangulering när tre eller fler av varandra 

oberoende källor pekar i samma riktning. 

Också reflexivitet kan enligt Creswell (2014) bidra till att stärka studiens 

validitet. Som framförts ovan (se 3.1.1) anser Koch et al. (2014) att också citat 

kan användas som bevis för att forskningsresultatet reflekterar vad som 

faktiskt sagts. Denscombe (2014) instämmer i att utdrag ur intervjuer kan 

användas som styrkande belägg för forskarens slutsatser. Å andra sidan, 

menar Denscombe, är utdragen alltid lösryckta ur sitt sammanhang och 

dessutom utvalda av forskaren. För att få fram det bästa från utdragen bör 

forskaren därför återge citaten ordagrant och också sträva efter att ge läsaren 

en bakgrund till uttalandet. Ett annat sätt att kontrollera studiens validitet är 
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enligt Denscombe (2014) att återvända till deltagarna med data och fynd för 

att kontrollera dem. 

Clausen (2012, s. 10) beskriver reliabilitet som ”… whether the data are due to 

measurement error, and whether repeated measurements under the same 

circumstances would give the same results.” Ritchie, Lewis, McNaughton, 

Nicholls och Ormston (2014) menar att synen på reliabilitet som 

replikerbarhet kommer från kvantitativ forskning, men är inte främmande 

för att begreppet är relevant även för kvalitativa studier:  

In terms of applying reliablity criteria in qualitative research, a first 

requirement is to have a clear understanding of what features of the raw 

qualitative data might be expected to be consistent, dependable or 

replicable. (Ritchie et. al. 2014, s. 356) 

 

Ritchie et. al. (2014) framför också att en kvalitativ studies reliabilitet hänger 

samman med om data har tolkats på ett korrekt sätt och ”… on the likely 

recurrance of key features of the raw data” (s. 356). Denscombe (2014) menar 

dock att det inte är möjligt att kontrollera den kvalitativa forskningens 

kvalitet genom att upprepa den på samma sätt som naturvetenskapsmän 

kan upprepa ett experiment. Anledningar som Denscombe (2014) anför till 

detta är att det är ”…omöjligt att kopiera en social inramning” (s. 16), att 

tiden förändrar saker och att forskaren är nära involverad i insamlingen och 

analysen. Det kan därför vara mycket svårt för en annan forskare att komma 

till exakt samma slutsats. Kvalitativ reliabilitet kan enligt Yin (2007, ref. i 

Creswell, 2014) uppnås genom att forskaren exempelvis noggrant 

dokumenterar sitt tillvägagångssätt steg för steg.  

Studiens validitet och reliabilitet 

Studiens validitet bedöms som relativt god. De fem intervjuade cheferna har 

genom sina olika roller och skilda avdelningar bidragit med olika 

erfarenheter och perspektiv. De har själva fått kontrollera nedteckningen av 

sin egen intervju. Litteratur- och dokumentstudien pekar i samma riktning 

som data som inhämtats vid intervjuerna. Författaren har beskrivit sin 

bakgrund och koppling till respondenterna i syfte att tydliggöra relationen 

och dess eventuella påverkan på resultatet för läsaren. Vidare har citat 

använts för att belysa att uttalandena reflekterar respondenternas syn och 

inte forskarens antaganden. Det sammanhang i vilket uttalandena gjorts har 

i möjligaste mån förklarats. 

Studiens reliabilitet är däremot låg. Då studien har en hermeneutisk ansats 

där författarens förförståelse spelat en central roll skulle intervjuerna vara 

svåra att replikera. Respondenternas öppenhet vid intervjuerna berodde 
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troligen i hög grad dels på intervjuarens förkunskap om ämnet, men även på 

deras relation till intervjuaren. Författaren har eftersträvat att tydligt 

beskriva varje steg i tillvägagångssättet i syfte att delvis kompensera för den 

i övrigt låga reliabiliteten. 

3.7 Studiens avgränsning 

Att mäta effekter och resultat av offentlig verksamhet är erkänt svårt och har 

varit föremål för ett flertal forskningsprojekt och offentliga studier, se bl.a. 

Statskontoret (2011 och 2012) samt Arnek (2014). Denna studie omfattar inte 

faktisk mätning av resultat, prestationer och effekter utan enbart 

linjechefernas egen värdering av uppföljningens relevans för 

kvalitetsutvecklingen, hur de använder sig av måtten och hur de upplever 

att tillit och delaktighet kopplade till uppföljningen ser ut i relationerna 

gentemot ledning och medarbetare. 
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4 Empiri och analys 

I kapitlet beskrivs och analyseras den information som kom fram under 

intervjuerna samt kopplas till relevanta delar av teoribeskrivningen. 

Inledningsvis redogörs för chefernas syn på tillitsbaserad styrning. Därefter 

följer ett avsnitt som handlar om chefernas syn på balansen mellan tillit och 

kontroll i deras egen styrning av medarbetarna. Synen på förankring 

beskrivs i nästföljande avsnitt, följt av en redogörelse för respondenternas 

syn på myndighetsledningens styrning av dem själva. Chefernas åsikt om 

huruvida ökad tillit stödjer kvalitetsutvecklingsarbete och deras syn på vilka 

delar av styrningen som stödjer respektive hindrar kvalitetsutveckling 

presenteras. Därefter redogörs för respondenternas syn på hur de vill att 

styrningen ska utvecklas för att stötta kvalitetsutveckling. Slutligen görs en 

bedömning av om hypoteserna har bekräftats eller ej. 

 

I bilaga 3 återfinns en tabell som sammanfattar empirin och dess koppling 

till teorin utifrån de olika ämnen som informationen från intervjuerna 

grupperats i. Tabellen innehåller också information om olika begrepp som 

cheferna nämnt när samtalen har rört respektive ämne.  

4.1 Chefernas syn på tillitsbaserad styrning 

Majoriteten av de intervjuade cheferna hade hört talas om tillitsreformen och 

tillitsbaserad styrning. De hade dock innan intervjun ingen tydlig bild av 

vad regeringens satsning innebär. Detta är inte så förvånande eftersom de 

undersökta cheferna arbetar på en statlig myndighet och inte är aktiva inom 

välfärdssektorn, som ju har varit fokus för den inledande fasen av 

regeringens satsning. Samtliga respondenter kunde dock själva tolka in 

betydelser av vad tillitsbaserad styrning innebär. I flera fall associerade de 

begreppet till ledarbeteenden som de redan kände till, såsom delegering 

eller situationsanpassat ledarskap. 

Synen på tillit var övervägande positiv bland de intervjuade cheferna, även 

om en respondent varnade för risken att blanda ihop brist på styrning med 

tillit. S. Segerlinds (personlig kommunikation 2018-03-13, föreläsning 

Tillitsbaserad styrning kräver förändrade grundstrukturer) uttalande om det är 

lätt att få en ”konturlös bild” av tillitsbaserad styrning eftersom man pratar 

om att ta bort detaljstyrning och kontroll men pratar mindre om vad man 

ska lägga till, förfaller vara relevant.  
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Delegering och eget ansvar var associationer som nämndes. En chef beskrev 

sin syn på tillit på följande sätt: ”Ju mer tillit vi ger dom desto mer 

fantastiska produkter kommer så det kan inte vara fel.”  

Två chefer tog upp att ökad tillit ger bättre resultat, ”Man gör ett bättre jobb 

om man känner att man har ansvar, men även självförtroendet växer, att 

man vet att man kan själv” var en av chefernas syn. En chef gjorde också 

kopplingen att det förbättrade resultatet i sin tur leder till ännu mer tillit; ”Ju 

mer man visar rätta kalibern desto mer får man tillit. Tillit ska vinnas.”  

Chefernas syn går alltså i linje Yukl (2012) som anser att stärkande av 

medarbetare kan öka bland annat beslutskvalitet och arbetstillfredsställelse. 

Även Bergman och Klefsjös (2015) goda cirkel av påverkan (se figur 2.2), 

dvs. att minskad detaljkontroll leder till ökad motivation, förefaller stämma 

väl överens med chefernas syn. 

En av de intervjuade cheferna förde ett resonemang om att det finns en risk 

att medarbetare tolkar brist på kontroll som ointresse. Hen berättade om en 

situation där en medarbetare fått en arbetsuppgift delegerad till sig, men 

ändå ställde frågan till chefen om hen ville se resultatet innan det skickades. 

I den situationen upplevde chefen att ett nekande kunde tolkas som 

ointresse. 

En av cheferna tog upp kontrollfrågan redan i det inledande skedet av 

intervjun. Hen uttryckte det på följande sätt: ”Det är delegering, att där det 

är okej så låter man det bli så som det man delegerar till bedömer att det blir 

bäst och mäta i efterhand och följa upp hur det går. Det är den tilliten man 

visar.” Den syn som denna respondent ger uttryck för stämmer alltså väl 

överens med Jönssons (2015) syn att tillit inte hör ihop med ständiga 

kontroller. 

Det förefaller inte som att de intervjuade cheferna gör någon generell 

skillnad vad gäller hur mycket tillit de visar juniora jämfört med seniora 

medarbetare. Snarare verkar graden av tillit som visas medarbetarna hänga 

ihop med hur de har levt upp till tidigare visad tillit. En junior medarbetare 

kanske inte får lika avancerade arbetsuppgifter delegerade till sig som en 

senior skulle få, men kan inom sina ramar ändå leverera det önskade 

resultatet och därmed förtjäna fortsatt tillit. 

Chefernas uttalanden tyder på att det kan ligga något i Varoutsa och 

Scapens (2018) uppfattning att förhållandet mellan tillit och kontroll inte är 

statiskt utan också kan förändras över tid. Även Niemanns (2017) syn att 
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verklig kontroll skapas i relationer som bygger på ett villkorat förtroende 

verkar vara relevant för respondenterna.  

4.2 Chefernas syn på balansen mellan styrning och kontroll i deras 
egen styrning av medarbetarna 

Chefernas styrning av medarbetarna förefaller präglas av en hög grad av 

tillit. Samtliga intervjuade chefer beskriver ett ledarskap som bygger på 

delegering, löpande kommunikation och uppföljning samt att finnas till 

hands när medarbetarna behöver det. En chef uttryckte det på följande sätt:  

Vi följer inte upp vad de gör och när. När man ger ansvaret får man 

tillbaka det genom att de kommer och berättar när de stöter på problem, 

det går åt två håll. Jag ser resultatet, det är min uppföljning. 

 

En annan respondent menade att:  

Tilliten visas i det löpande arbetet. Vi har inga kontrollmekanismer i vår 

verksamhet. Tilliten grundar sig i det samarbete man har på en daglig 

basis…. Det enda styrningsmått vi använder är de interna tidsgränserna. 

Medarbetarna håller de frister som vi har satt och gör de inte det får man ta 

en diskussion i varje fall. 

 

En tredje beskrev det på liknande sätt: ”Det är ofta informella sätt, löpande 

kommunikation och om man inte hör att det går dåligt så utgår man från att 

det rullar på.” 

De intervjuade cheferna ger uttryck för en relation till medarbetarna som 

bygger på en löpande dialog. Det förefaller som att cheferna utan 

detaljstyrning ändå får den information de behöver om hur det går i 

produktionen. Utifrån Edelenbos och Eshuis (2012) syn skulle detta kunna 

tyda på att det finns tillit i relationen, eftersom kontroll och tillit kan påverka 

och stärka varandra då människor som känner tillit till varandra är mer 

benägna att ge korrekt information i rätt tid.  

En chef beskrev behovet av löpande uppföljning på följande sätt:  

När de ber om hjälp eller när jag ser att det inte funkar finns jag där. Vill 

man stämma av mycket ska man få göra det. Vi har ett komplext arbete och 

man kan behöva söka stöd och få ett kvitto på att man är på rätt väg. Det 

skapar en trygghetskänsla, och ett sådant förhållningssätt är inte samma 

sak som att detaljstyra. 

 

Statskontoret (2016 och 2018) framför just att relationer, närhet och 

gemenskap är viktiga komponenter i den tillitsbaserade styrningen. 

Respondenternas uttalanden har också mycket gemensamt med A. Lexelius 
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(Personlig kommunikation 2018-03-13, föreläsning Hur tillitsbaserad styrning 

kan skapa en effektivare verksamhet med nytta och kvalitet för medborgaren?) syn 

att det inte ska saknas styrning, utan att chefen fortfarande har en viktig roll 

och att det ska finnas dialog och ömsesidig respekt. Chefernas syn förefaller 

också stämma väl överens med det som Bringselius (2017b) framför, att 

utgångspunkten är att relationer mellan både människor och institutioner 

bör byggas på en tro att den andra parten både kan och vill prestera, och att 

prestationen kanske till och med blir bättre utan detaljerade krav eller 

instruktioner.  

Hur mycket interaktion och löpande uppföljning som faktiskt behövs hänger 

enligt en chef samman med om delegeringen har skett till en junior eller en 

senior medarbetare: 

De seniora har inga problem med stort handlingsutrymme och otydliga 

förväntningar. Mot en sån person vore det helt fel att peka med hela 

handen. En nyanställd behöver mer vägledning. Jag detaljstyr mer dem 

som har ett större behov av det.  

 

En annan chef menar att det egentligen handlar mer om personlighet än 

huruvida man är mer eller mindre erfaren: 

Det är mindre beroende på kompetens än på vilken kännedom man har om 

sin egen kompetens. Det finns både ängsliga och stöddiga medarbetare. 

Det tar tid att lära känna sina medarbetare. Ibland märker jag att det inte 

har funkat och då drar jag in tyglarna något och bokar in tätare 

avstämningar. 

 

Formella mått för uppföljning av verksamheten på linjechefsnivå är få och 

handlar då framförallt om handläggningstider. Myndigheten har formulerat 

egna interna uppföljningsmått för handläggningstider och detta verkar vara 

något som såväl chefer som medarbetare är medvetna om och använder sig 

av. En chef berättar att hen använder sig av hårda datum och deadlines, men 

att det då bör finnas handlingsutrymme inom dessa tydliga ramar: 

Sen finns en massa mikromål på vägen, där får jag som chef hålla tassarna 

borta annars tar man bort kreativiteten. Jag tänker nog mycket så, men jag 

skulle aldrig använda begreppet tillitsbaserad styrning. 

 

En chef uttryckte sin syn på uppföljning och kontroll på följande sätt:  

Det finns många olika mått som tillsammans kan ge viktiga lärdomar och 

förbättringar som utvärderingar, samtal etc. Givet den personal jag har och 

det uppdrag som jag tycker jag har och som är rätt tydligt. Det räcker för 

mig. 
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Innovationsrådet (2013) menar att mått ska vara bland annat begripliga och 

Behn (2003) är av uppfattningen att mått kan vara användbara för att 

motivera ett beteende som förbättrar resultatet. Att sätta mål för resultatet 

och mäta hur det går på vägen dit fångar enligt Behn människors 

uppmärksamhet och koncentrerar deras ansträngningar dit. Innovations-

rådet (2013) menar att medelvärden inte synliggör variation och därmed är 

ett alltför trubbigt mått för att utgöra en bra grund för att bedriva 

förbättringsarbete. Trots detta används faktiska handläggningstider aktivt 

som ett styrningsmått av cheferna. Att just handläggningstiderna och de 

interna tidsfristerna som myndigheten satt förefaller vara de mest använda 

kan bero på att det är ett mått som är lätt att förstå och tydligt att arbeta mot. 

 

Behn (2003) pekar också på vikten av ett tydligt syfte bakom de mått som 

ledningen väljer att använda sig av. Eftersom de interna tidsfristerna är satta 

för att korta handläggningstiderna blir troligen kopplingen mellan måttet 

och syftet bakom tydligt för både linjecheferna och medarbetarna. Detta kan 

möjligen påverka deras benägenhet att använda sig av måttet. 

 

Vid en intervju framkom att balansen mellan tillit och kontroll ibland kan 

vara svår;  

Även om man vill ge alla mycket tillit så behöver man ändå finnas där när 

de behöver stöd, men kan inte bara försvinna. Om man lämnar många 

synpunkter kan det bli bättre resultat nästa gång, men å andra sidan 

kanske medarbetarna inte tar ansvar fullt ut för produkten när de räknar 

med en noggrann kontroll varje gång.  

 

Uttalandet har viss koppling till den spänning mellan delegering och 

övervakning som Harnesk och Abrahamsson (2007) talar om; att ledarskap 

alltid omfattar en viss grad av manipulation. 

En intervjuad chef reflekterade över att brist på tillit kan få negativa 

konsekvenser för medarbetarnas lojalitet och självförtroende:  

Detaljstyrning ligger inte i min ledarskapsfilosofi. Har också att göra med 

vilken grupp människor det handlar om att leda. Om de inte gav mig tillit 

eller inte gav mig orsak att känna tillit till dem skulle det ha kunnat behöva 

gå mot en mer kontrollerande verksamhet. Jag har inte sett behov av det. 

Jag tror att det finns risker med en sådan kontroll och att man kan känna 

sig att man förminskas som person. Om man hela tiden måste kontrolleras 

för varje moment i ett ärende så tror jag att man som medarbetare ganska 

snabbt tappar i intresse och lojalitet. 

 

Det verkar finnas en medvetenhet hos respondenterna om att de som ledare 

kan påverka medarbetarnas självkänsla och självförtroende, vilket går i linje 
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med Bergman och Klefsjös (2015) syn att ledningen har en viktig roll i att 

stödja och utveckla bland annat medarbetarnas självtillit. Även Yukl (2012a) 

trycker på att ledningen kan påverka bland annat medarbetarnas 

gemensamma värderingar och utvecklingen av deras kompetens. 

I en intervju lyfte chefen att hen tror att medarbetarna känner sig osäkra på 

vad som förväntas av dem som handläggare, vilket kan medföra att ett stort 

utrymme att själva driva sina ärenden framåt riskerar att upplevas som 

stressande. En annan respondent framförde en liknande syn:  

Det är bättre med tydliga ramar och mycket delegering inom dem. Folk 

kommer bäst till sin rätt när de får jobba med det som är deras expertis. Det 

uppstår lätt förvirring när de hamnar utanför ramarna. 

 

En tillitsbaserad styrning är enligt Statskontoret (2016) en styrning som ger 

tydliga uppgifter samtidigt som den lämnar ett handlingsutrymme. De 

intervjuade cheferna verkar ha en liknande syn. Flera av uttalandena 

stämmer också väl överens med Bringselius (2017b) grundläggande 

principer, varav en är tillit i betydelsen att hellre välja att lita på motparten i 

stället för att misstro denne.  

En chef reflekterade över att medarbetarna befinner sig långt ifrån 

regeringens styrning och kanske inte heller befinner sig så nära 

avdelningsmålen:  

I dag finns det ingen obruten kedja. Medarbetarna känner nog inte till och 

bryr sig inte heller om regleringsbrevet. Det är ganska få saker som faktiskt 

påverkar deras vardag. De är delaktiga i att ta fram avdelningsmålen men 

sen dröjer det till nästa år innan vi tittar på hur det har gått. 

 

Vikten av att den tillitsbaserade styrningen omfattar hela styrkedjan 

framförs av bland annat Statskontoret (2016), Niemann (2017) och 

Bringselius (2017a). Att regeringens styrning av myndigheten inte är så 

synlig för medarbetarna tyder på att kopplingen mellan de olika 

styrnivåerna kan behöva förtydligas och förklaras internt inom 

myndigheten. 

4.3 Om vikten av förankring av styrningsdokument 

Vikten av förankring hos medarbetarna lyftes särskilt tydligt av två 

respondenter: 

Vi chefer jobbar också mycket med förankring när vi kommer på idéer till 

verksamhetsinriktning. Alla medarbetare ska kunna känna att de vet vad 
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vår avdelning står för, alla ska vara på samma planhalva hela tiden och 

veta vad alla jobbar med hela tiden. 

 

Den andra respondenten menade att: ”Vi har mycket delaktighet och är med 

och utformar styrdokumenten, när vi har väl har utformat dem är det bara 

att jobba.” 

Ytterligare en chef lyfte de interna styrdokumentens värde med 

kommentaren: 

Jag har själv fått ha inflytande över de styrdokument som styr vår egen 

avdelning. Jag tror att det hänger ihop med min syn på hur de har styrt 

kvalitet. Det faktum att man fått vara med och påverka vad som står i 

styrdokumenten gör att man känner man sig tryggare som chef och kan 

förklara för media eller andra, man vet vilka avvägningar som ligger 

bakom exempelvis en viss prioritering. Viktigt att det inte stannar hos oss 

chefer, vi måste förkroppsliga styrningsdokumenten gentemot våra 

medarbetare. De får inte bli papper bland många andra. Detta har 

utvecklats i rätt riktning. 

 

Värdet av att ha varit involverad i framtagandet av styrdokumenten togs 

upp av ännu en respondent som framförde att: 

Vissa av de mål vi själva formulerat på avdelningsnivå säger saker om 

effektiviteten, men regeringens återrapporteringskrav gör det inte. Vi tog 

fram målen tillsammans på avdelningen och de var bra och vissa funkar 

och säger saker om kvaliteten, medan andra kan ha andra skäl till varför 

utfallet blir som det blir. Vår största utmaning är nog att de finns så många 

externa faktorer som påverkar resultatet.  

 

En tredje respondent framförde att: ”Det är våra egna satta mål som styr. 

Dem har jag fått vara med och påverka.” 

Uttalandena ovan tyder på att cheferna lägger stor vikt vid att själva ha fått 

vara med och utforma målen. Detta stämmer väl med vad Statskontoret 

(2016) framför att om den som kontrolleras själv har fått vara delaktig i 

utformningen av styrmedlen så har det en positiv inverkan på känslan av 

meningsfullhet. Även hörnstenen delaktighet i Bergman och Klefsjös (2015) 

modell över den offensiva kvalitetsutvecklingen (se figur 2.1) är relevant för 

chefernas syn.  

Ytterligare en aspekt som är kopplad till värdet av att cheferna och/eller 

medarbetarna har varit med och tagit fram mål och mått är hur användbara 

de är. Innovationsrådet (2013) framför att mätningar för att vara 

betydelsefulla behöver vara begripliga, meningsfulla och hanterbara. Det är 

troligt att sådana mål och mått som har tagits fram av personer som är nära 
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kopplade till verksamheten i högre grad blir just begripliga, meningsfulla 

och hanterbara. När experterna själva involveras blir organisationen 

sannolikt också bättre på att mäta och följa upp det som faktiskt är av värde 

för verksamheten, vilket är vad A. Lexelius (Personlig kommunikation 2018-

03-13, föreläsning Hur tillitsbaserad styrning kan skapa en effektivare verksamhet 

med nytta och kvalitet för medborgaren?) förespråkar. Också Yukl (2012b) 

uttalande att ”empowerment” av medarbetare när det används på rätt sätt 

kan öka såväl beslutskvalitet som beslutsacceptans bör kunna kopplas till 

chefernas åsikter om att mått som de själva och/eller deras medarbetare har 

fått vara med och påverka (s. 72) upplevs som mer användbara. Delaktighet 

i framtagandet av mål och mått verkar ha en inverkan på respondenternas 

syn på såväl målens och måttens relevans som deras kvalitet. 

4.4 Chefernas syn på balansen mellan styrning och kontroll i 
myndighetsledningens styrning av dem själva 

Samtliga intervjuade chefer uppgav att de visas tillit från 

myndighetsledningen. En av de intervjuade cheferna uttryckte det som att: 

”Tilliten baseras på att jag får utrymme som ledare och levererar tillbaka till 

cheferna – det blir ett kretslopp, ett förtroendehjul.” Detta uttalande 

stämmer väl överens med Bergman och Klefsjös (2015) onda och goda 

cirklar av påverkan, se figur 2.2. 

I en annan intervju framkom att: 

Jag tycker att jag får det utrymme som jag på min nivå bör ha. Jag har 

ingen formell avrapportering uppåt vad jag har åstadkommit, utan det sker 

löpande vid behov och handlar inte om mig som individ, utan mer om den 

verksamhet som avdelningen bedriver på en mer övergripande nivå. Men 

på ett personligt plan är det ändå viktigt för mig att stämma av. 

 

I en intervju framkom synpunkter på att det skulle vara lättare att känna 

tillit uppifrån om det var tydligare vad som förväntas av cheferna som 

ledare. Respondenten menade att: 

Ledningen skulle kunna känna mer tillit för mig som chef om de vet hur 

jag ska agera som chef. Å andra sidan kan man säga att tilliten är extremt 

stor eftersom du som chef får agera hur du vill, men det blir lättare att 

känna förtroende och handlingsutrymme om jag vet var gränserna går. Då 

kan jag känna att jag har utrymme inom de gränserna, annars är det svårt 

att veta. 

 

Värdet av ramar och tydliga direktiv var något som flera chefer nämnde i 

intervjuerna. En respondent uttryckte det som: 
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Jag har extremt stor frihet att utforma mitt arbete, men det kan också 

upplevas som stressande för att man inte vet exakt vad som förväntas av 

en. Om man inte har något att hålla i kan det vara stressande.  

 

En annan respondent menade att: 

När jag visas tillit blir jag gladare och självförtroendet har tidigare varit 

stukat, jag har förut känt mig osäker på vad jag får göra och den 

osäkerheten sipprar ner till medarbetarna. Är mina ramar otydliga blir 

också mina ramar gentemot medarbetarna otydliga. När jag visas tillit 

vågar jag fatta beslut och det innebär att vägen från myndighetsledningen 

via mig till medarbetarna blir rakare. 

 

Ytterligare en respondent sammanfattade sin syn på ramarna som att: ”Mitt 

uppdrag är otydligt. Jag hjälper till där det behövs.” 

I en intervju framkom att det i verksamheten finns krav på enhetlighet, 

vilket medför ett behov av samordning. Samordning kan uppfattas som en 

slags kontroll då den förutsätter att chefen får en viss insyn i de produkter 

som tas fram.  

4.5 Chefernas syn på om ökad tillit stödjer kvalitetsutvecklingsarbete 

Samtliga intervjuade chefer anser att tillit är positivt för 

kvalitetsutvecklingen, även om två respondenter också lyfte att uppföljning 

och kontroll är en förutsättning för att det ska fungera fullt ut. 

Synpunkter som framkom under intervjuerna var bland annat att ”… 

myndigheten är inte bättre än de medarbetarna man har och det är de som 

är bäst på det de gör” och att: 

… en bra medarbetare tänker självständigt och känner sig ansvarig och 

delaktig och det kommer att ha positiv verkan på resultat och kvalitet. Vi 

behöver alla dessa människors expertkunskap och den dag vi går in och 

detaljstyr tror jag att den lågan slocknar.  

 

En respondent framförde att: 

Det som gör att folk trivs är att man utmanas och får göra svåra saker och 

jag är här för att jag är proffs, jag har en kunskap som jag får chans att 

använda och jag lär mig saker, därför stannar jag här och trivs. 

 

Uttalandena ovan uttrycker en liknande syn som Bergman och Klefsjö (2015) 

avseende att nöjda interna kunder kan skapa möjligheter att få nöjda externa 

kunder. Om styrningen lämnar utrymme för att använda medarbetarnas 

expertis på ett bra sätt så kan det påverka medarbetarnas nöjdhet och 
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därmed, i förlängningen, kvaliteten i det de producerar. Detta går i linje med 

Söderlunds (2000) samt Projogo och Coopers (2017) syn det finns anledning 

att tro att arbetstillfredsställelse påverkar extern kundtillfredsställelse.  

I två intervjuer lyfte respondenterna att ökad tillit för med sig behov av 

kontroll;  

Om man ökar tilliten utan att ha möjlighet att följa upp ökar man riskerna i 

verksamheten. I vår verksamhet ligger vi på en bra nivå, vi behöver inte 

öka den ännu mer. Jag känner mig trygg med så som vi har det, vi kan 

jobba tillräckligt fritt inom ramen för de förväntningar vi har på oss. 

 

och:  

Å ena sidan gör folk sitt bästa jobb när de får rå om och kontrollera en 

fråga, å andra sidan måste man kvalitetssäkra innan formella beslut. Ju mer 

man kan ha rutiner desto mer utrymme får de ta – ju mer varje 

medarbetare har en ram vad de förfogar över ju mer tar de ansvar och 

vågar ta utrymme. 

4.6 Delar av styrningen som cheferna anser stödjer respektive 
hindrar kvalitetsutvecklingen 

De intervjuade cheferna är eniga om att återrapporteringskraven från 

regeringen inte ger någon information om effektiviteten eller kvaliteten i 

verksamheten. De stödjer inte heller utvecklingen av verksamhetens 

kvalitet. De mål som båda avdelningarna där de intervjuade cheferna är 

verksamma följer upp i sin verksamhet har de satt själva på avdelningsnivå 

och förankrat med myndighetsledningen. Två av respondenterna framför 

dock att det saknas tydlig koppling mellan regeringens krav, myndighetens 

vision, verksamhetsplanering och avdelningens egna mål.  

En intervjuad chef framförde att det vore bättre om regeringens 

återrapporteringskrav var utformade utifrån hur myndigheten faktiskt 

jobbar;  

Återrapporteringskraven har inte hållit takten med oss, för utformningen 

av arbetssätten har utformats här på myndigheten och inte kommit 

uppifrån. Det här återrapporteringskravet vi har rimmar inte direkt med 

den verksamheten vi bedriver. 

 

Vikten som Statskontoret (2016) pekar på av att själv få påverka måtten 

nämns alltså återigen. Samma chef lyfter dock att det har skett en positiv 

utveckling internt som betyder att avdelningen har fått ökat utrymme att 

lägga fast och förankra sina arbetssätt hos myndighetsledningen, något som 
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i sin tur är en förutsättning för att kunna vara tydliga mot departementet: 

”Märker vi att vi får den tilliten från myndighetsledningen så gör vi allt för 

att sälja in vårt budskap även till departementet.” 

I en intervju lyftes att det kan vara både bra och dåligt med för mycket 

styrning och att det är positivt att regeringens återrapporteringskrav är 

kortfattade; ”Det är ett stort förtroende vi som myndighet får och det tycker 

jag är väldigt bra med tanke på arten av verksamhet.” Ytterligare en 

respondent menar att ”Om regeringen hade haft ett mer detaljerat mål om 

antal ärenden skulle man ta enkla ärenden och räkna pinnar. Då är 

övergripande mål bättre.” I en tredje intervju framfördes att ”… ju mer 

detaljerat desto mindre tillit, men skrivet på det här sättet finns det en risk 

att regeringen inte får det den vill ha.” Uttalandena går i linje med 

Statskontorets (2016) uppfattning att alltför detaljerade 

återrapporteringskrav riskerar att uppfattas som bristande tillit. 

En respondent lyfter också att mått på resultat inte är så lätta att formulera;  

Det man ska mäta i första hand är output och effekter, men det är då det 

blir svårt. Ett sätt är att spegla sig i omvärlden, vad tycker egentligen 

intressenterna? Tycker de att det funkar? Resultat är svårt att se i nyckeltal. 

Nyckeltalen har dock ändå ett värde för oss på myndigheten – man kan 

alltid ställa sig frågan om man kan jobba smartare, men det är svårt att säga 

nåt om vad nyckeltalen betyder externt. De måste sättas i ett sammanhang 

och ses som en pusselbit bland andra. Man måste titta bakom siffrorna.  

 

En chef framförde att myndighetens interna styrdokument till viss mån har 

drivit kvalitetsutvecklingen och varit till gagn för kvaliteten i verksamheten. 

Det behövs en gemensam grund att stå på. Samma chef framförde också att:  

Som handläggare känner man sig dock ganska långt från alla dessa 

verksdokument. Oss chefer påverkar dokumenten mer dagligen. Jag tror 

inte att handläggarna känner till regeringens återrapporteringskrav. 

 

I en intervju framkom uppfattningen att de internt framtagna nyckeltalen är 

bra för vår interna analys och som grund för att fråga sig om vi har effektiva 

arbetsformer eller om det finns onödiga transaktionskostnader. De bör dock 

inte övertolkas: ”Titta på nyckeltalen, men var försiktig med slutsatser, man 

måste göra den kvalitativa analysen om vad som ligger bakom nyckeltalen.” 

Av uttalandena ovan går att utläsa tecken på att Innovationsrådets (2013) 

syn, att det ofta saknas effektiva verktyg för att mäta, analysera och tolka 

data om den egna verksamheten, är relevant. Bergman och Klefsjös (2015) 

uppfattning att även en förmåga att kunna strukturera verbal information 
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behövs för att kunna arbeta med förbättringar på ett bra sätt är relevant för 

ett par av uttalandena.  

4.7 Hur cheferna önskar att styrningen av den verksamhet de 
ansvarar för ska utvecklas för att stötta kvalitetsutveckling 

Önskemål som framkom vid intervjuerna var bland annat: 

 En problemorienterad men inte detaljerad styrning, inte ”hur”, utan 

”vad”.  

 Återrapporteringskrav som rimmar med verksamheten och som 

speglas i interna styrdokument. 

 En tydlig ledarskapsfilosofi där man som chef vet vilket utrymme 

man har. 

 Tydliga ramar för rekrytering, kompetensförsörjning och 

belöningssystem.  

 Kopplingen mellan de olika delarna av styrningen, från regering till 

medarbetare, behöver förtydligas.  

4.8 Har hypoteserna bekräftats? 

Två hypoteser var utgångspunkt för studien; i) att cheferna på den 

undersökta myndigheten upplever att de mått som de själva har haft 

möjlighet att påverka är mest värdefulla och att de mått som satts på högre 

nivå, utan deras inflytande, upplevs som mindre informativa vad gäller att 

beskriva hur verksamheten fungerar och ii) att den kvantitativa 

uppföljningen som cheferna förväntas genomföra endast ger en del av 

sanningen och att den kvalitativa informationen i form av kommentarer till 

och förklaringar av siffrorna är minst lika betydelsefull. Båda hypoteserna 

har bekräftats.  
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5 Slutsatser 

Syftet med uppsatsen var att skapa kunskap om hur linjechefer uppfattar att 

relationen mellan tillit och kontroll kan antingen bidra till eller hindra 

kvalitetsutveckling inom myndigheter. Studien visar att de intervjuade 

cheferna anser att ökad tillit bidrar till kvalitetsutveckling. Den tyder också 

på att tillit enligt chefernas synsätt inte är synonymt med brist på styrning. 

Respondenterna uppvisar en hög medvetenhet rörande vikten av löpande 

avstämningar och att finnas till hands när medarbetarna behöver det. 

Samtliga uppger också att behovet av stöd varierar från individ till individ. 

Den bild som framträder är att tillit förutsätter stöd och trygghet, att tillit 

och förtroende är något som växer fram i relationen mellan chef och 

medarbetare. Tydliga ramar förefaller kunna underlätta en styrning som 

präglas av tillit. Detta verkar gälla såväl för cheferna själva som för deras 

medarbetare. Det upplevs vara lättare att ta plats och våga utmana sig själv 

om man vet förutsättningarna för sin egen roll. Tillit är i chefernas ögon 

också villkorad i betydelsen att om en medarbetare visar sig kunna leva upp 

till det förtroende som visats så resulterar detta i ännu mer tillit. Rörande 

vilken sorts kontroll som främjar kvalitetsutveckling tyder studien på att det 

i chefernas ögon i mindre utsträckning är tät uppföljning med tydliga mått 

som främjar kvalitet, snarare är det ganska fria tyglar med stöd när det 

behövs.  
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6 Praktiska implikationer av studien 

Att flera mått för uppföljning och kontroll är nödvändiga för 

myndigheternas interna styrning av verksamheten är svårt att undvika. 

Dessa mått behöver också vara relevanta, tydliga samt väl kända och 

accepterade av linjecheferna. För att uppnå detta bör myndigheterna i 

möjligaste mån tillse att linjecheferna själva har varit involverade i framtagandet 

av måtten. Detta bör vara möjligt i vart fall för de mått och uppföljningskrav 

som formulerats internt.  

Myndighetsledningar bör även reflektera över hur stort ansvar som bör 

läggas på linjecheferna för den faktiska uppföljningen och styrningen av 

verksamheten utifrån dessa mått. En alltför rik flora av mått som ska följas 

upp på linjechefsnivå riskerar att uppfattas som otydlig av medarbetarna 

och dessutom innebära en onödigt stor börda för chefen. I linjechefernas 

styrning av medarbetarna bör i stället få, tydliga och lättbegripliga mått 

dominera. Även på denna nivå bör måtten vara förankrade hos medarbetarna. 

En tillitsbaserad styrning ställer också höga krav på en närvarande, stöttande 

chef. För myndigheter som vill få till stånd en väl fungerande tillitsbaserad 

styrning är det därför viktigt att skapa goda förutsättningar för att bygga 

goda relationer och upprätthålla täta kontakter vid behov mellan chefer och 

medarbetare. Annars riskerar den kvalitativa information som är nödvändig för 

att komplettera och förklara de kvantitativa måtten att gå förlorad. Även 

linjechefer är i detta sammanhang att ses som medarbetare då även de 

behöver en god relation till sin chef för att känna sig trygga med sitt 

uppdrag och handlingsutrymme. 

Myndighetsledningar bör också genom tydliga mål och riktlinjer hjälpa 

linjecheferna att i sin tur kunna ge medarbetarna de tydliga ramar som studien 

pekar på är en förutsättning för en väl fungerande tillitsbaserad styrning. 

Det är viktigt att synliggöra hela styrkedjan från regering till medarbetare för att 

göra styrningen begriplig och ge alla medarbetare en möjlighet att sätta in sitt 

eget arbete i ett sammanhang. 
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7 Diskussion 

I detta avsnitt redogörs för vilket bidrag studien ger vad gäller såväl 

kvalitetsutveckling som den pågående tillitsreformen. Studiens 

generaliserbarhet och för- samt nackdelar med vald metod diskuteras. 

Slutligen presenteras uppslag för vidare forskning som relaterar till ämnet. 

7.1 Studiens bidrag 

Utvecklingen av den tillitsbaserade styrningen är vid tidpunkten för denna 

studies slutförande föremål för forskning, diskussioner, konferenser och 

offentliga rapporter. Tillitsdelegationens slutbetänkande vad gäller 

uppdragets första del, som är fokuserad på välfärdssektorn, ska överlämnas 

till regeringen den 18 juni 2018. Samtidigt kommer också en 

forskningsantologi om tillitsbaserad styrning och ledning att publiceras. Vad 

gäller uppdragets andra del, som gäller statliga myndigheter, så ska det 

avrapporteras först den 13 oktober 2019 (Tillitsdelegationen, 2018). Sista 

ordet är alltså på intet sätt sagt vad gäller tillitsbaserad styrning i den 

svenska statsförvaltningen. Särskilt de statliga myndigheterna, som ju 

omfattas av den senare delen av uppdraget, befinner sig sannolikt precis i 

början av sin lärandeprocess vad gäller tillitsbaserad styrning.  

Vad är då förevarande studies bidrag i detta kunskapsbyggande som i allra 

högsta grad fortfarande pågår? Studien bidrar till en bättre förståelse för hur 

linjechefer på en statlig myndighet ser på tillit och kontroll. Den belyser att 

cheferna anser att tydliga ramar främjar tillit och att benägenheten att visa 

en medarbetare tillit inte enbart behöver vara kopplad till hur erfaren 

personen i fråga är. Den visar också att cheferna på den undersökta 

myndigheten är av uppfattningen att ökad tillit kan bidra till 

kvalitetsutveckling. 

I relation till tidigare forskning och kunskap i form av offentliga rapporter 

avseende tillitsbaserad styrning visar studien att de intervjuade cheferna 

instämmer i att ökad tillit har en positiv inverkan på kvalitetsutveckling, 

vilket Statskontoret (2016) menar är syftet bakom tillitsreformen. Deras syn 

går också i linje med Statskontoret (2016) vad gäller att styrningen i 

huvudsak upplevs som tillitsbaserad. Studien visar också att cheferna 

instämmer med bland andra Edelenbos och Eshuis (2012), Innovationsrådet 

(2013), Niemann (2017), Statskontoret (2016) samt Oudhuis och Riestola 

(2016) i att tillit går att kombinera med kontroll. 
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Vad gäller kopplingen mellan offensiv kvalitetsutveckling och tillitsbaserad 

styrning har författaren inte lyckats hitta forskning som uttalat studerar 

likheter och skillnader i den teoretiska grunden så som den tillitsbaserade 

styrningen finns beskriven i samband med den svenska tillitsreformen. Det 

finns dock flera studentuppsatser som utforskar tillitsbaserad styrning. 

Exempelvis har Samuelsson och Wijk (2017) utforskat implementeringen i en 

kommunal förvaltning av en ny styr- och ledningsfilosofi präglad av tillit i 

alla led. Utgångspunkten är att värderingarna i den nya modellen är 

desamma som i offensiv kvalitetsutveckling. Trots att respektive teori annars 

inte nämns i samband med den andra i den forskning som författaren tagit 

del av är ändå resonemangen och de begrepp som används (till exempel 

tillit, delegering, helhet, delaktighet och förtroende) snarlika. Idén om att 

styra med tillit har mycket riktigt enligt Bringselius (2018) en solid teoretisk 

grund och finns omdiskuterad och framlyft i forskningen sedan över två 

decennier. Även i den offensiva kvalitetsutvecklingen finns flera forskare 

(bland andra Lagrosen och Lagrosen, 2012; Bugdol, 2013; Moccia, 2016, och 

Sinha et. al., 2016), som har studerat sambandet mellan kvalitetsutveckling 

och tillit. Slutsatserna av fallstudien känns därför inte nya vad gäller tillitens 

betydelse för offensiv kvalitetsutveckling. Studiens bidrag består snarare i 

att den synliggör likheterna mellan offensiv kvalitetsutveckling och 

tillitsbaserad styrning och kopplar dessa till kvalitetsutveckling och 

chefskap på en statlig myndighet. Med tanke på att det i och med 

tillitsreformen pågår ett förändringsarbete inom svensk statsförvaltning 

torde alla sådana bidrag vara värdefulla. 

7.2 Generaliserbarhet 

Studien har flera begränsningar, vilket medför att resultatet bör tolkas med 

försiktighet. Dels är det en fallstudie på bara en myndighet, även om två 

olika avdelningar har undersökts. Många gånger kan enligt Backman (2016) 

ett fall vara helt unikt. Dessutom är det enbart en chefsnivå som har 

intervjuats. Chefer på andra hierarkiska nivåer skulle möjligen ha kunnat ge 

en annan bild. Vidare har inte medarbetarna tillfrågats om hur de ser på 

styrningen, utan det är cheferna själva som har uttalat sig om balansen 

mellan tillit och kontroll i deras styrning av medarbetarna. Intervjuerna har 

varit öppna och berättande, vilket enligt Chase (2007) gör att berättelsen 

riskerar att variera med omständigheterna. Dessutom pekar Creswell (2014) 

på att intervjuer som datainsamlingsmetod innebär att informationen 

filtreras genom respondenternas åsikter. I detta fall är respondenternas 

åsikter oundvikligen påverkade av den miljö de arbetar i på den undersökta 

myndigheten. 
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Även kön och ålder kan enligt Creswell (2014) påverka tolkningen av en 

studie, men har i detta fall inte inkluderats i analysen. Detta kan få till följd 

att en del av förklaringsvärdet i studien går förlorat. På grund av det 

begränsade urvalet respondenter gick det dock inte att inkludera denna 

aspekt utan att riskera att anonymiteten skulle gå förlorad.  

7.3 Metoddiskussion 

Valet att genomföra semistrukturerade intervjuer med öppna, berättande 

frågor resulterade enligt författarens bedömning i en bra dialog som gav 

mycket intressant information. Cheferna berättade öppet om sin syn på tillit 

och styrning och intervjuerna gav mer information än vad frågorna 

omfattade. Med detta menas att samtalet tilläts avvika från frågorna om 

cheferna själva valde att ta upp delvis andra ämnen. På så sätt framkom 

exempelvis informationen om vikten av tydliga ramar, som flera chefer 

själva nämnde, och som var en intressant slutsats av studien. 

Om ett mer strukturerat upplägg hade använts, kanske med fasta 

svarsalternativ, hade intervjuerna troligen inte varit lika informativa vad 

gäller ledarskap och relation till medarbetarna. Däremot hade möjligen mer 

användbar information om fördelar och nackdelar med olika typer av mått 

framkommit. Den typen av frågor lämpar sig utifrån författarens erfarenhet 

från denna studie mindre väl för det öppna intervjuformatet.  

Att bredda studien till att omfatta ytterligare ett fall i form av exempelvis 

ännu en statlig myndighet hade varit intressant och ökat värdet av 

iakttagelserna. Likaså skulle det ha tillfört en intressant vinkel att 

komplettera bilden av chefernas syn med information från intervjuer med 

medarbetarna. 

Trianguleringen i förevarande studie består delvis av respondenternas olika 

perspektiv som de framfört vid intervjuerna. Ett intressant komplement 

skulle ha varit att genomföra en enkätundersökning med frågor om 

exempelvis i vilken grad cheferna anser att olika typer av mått säger något 

om kvaliteten eller i vilken grad måtten används för chefernas egen styrning 

av medarbetarna. 

7.4 Uppslag för vidare forskning 

En intressant vinkel för fortsatt forskning skulle vara relationen mellan chef 

och medarbetare, hur den utvecklas över tid, vad som påverkar den 

utvecklingen och hur relationen i sin tur påverkar tilliten mellan chef och 

medarbetare. Det var intressant att notera att det i de flesta av chefernas 
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ögon inte verkar vara enbart en medarbetares senioritet som avgör graden 

av tillit. Snarare verkar det handla om personlighet och hur medarbetaren 

har levererat vid tidigare tillfällen. Vilken typ av förmågor är det som avgör 

om en person uppskattar och blomstrar vid en hög grad av tillit? Kan man 

vid införandet av en mer tillitsbaserad styrning på statliga myndigheter 

genom exempelvis kompetensutveckling stötta medarbetarna att stärka 

sådana förmågor? 

Ytterligare en intressant fortsatt studie vore att undersöka medarbetarnas 

syn på uppföljning och kontroll. Stämmer det, som en chef uttryckte det, att 

de befinner sig ganska långt ifrån mått och återrapporteringskrav? Och vad 

upplever medarbetarna i så fall styr deras vardag? Med tanke på att det 

kommer många larmrapporter om stress på arbetsplatsen skulle en 

undersökning om behovet av ramar vid tillitsbaserad styrning vara 

intressant. Är det så att en tillitsbaserad styrning kan vara negativ för 

medarbetarnas upplevelse av stress om den inte kombineras med en hög 

grad av tydlighet vad gäller handlingsutrymme? Och vilken typ av ramar 

och handlingsutrymme är det i så fall som medarbetarna värdesätter och 

efterfrågar? 

Även den ovan nämnda (se avsnitt 3.7) kopplingen mellan innovationsgrad 

och tillitsbaserad styrning vore intressant att studera närmare. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor 

Frågorna nedan presenteras i prioritetsordning. De första frågorna har av 

författaren bedömts vara de viktigaste och har därför ställts till samtliga intervjuade 

chefer. 

Tillit och kontroll 

Berätta vad du själv tolkar in i begreppet tillitsbaserad styrning? Betyder det något 

för dig och i så fall vad? 

Berätta om du upplever att dina chefer visar dig tillit som ansvarig chef. 

Berätta om hur du ser på tillit och handlingsutrymme i relationen till dina 

medarbetare.  

Berätta om hur du kontrollerar och följer upp det arbete som dina medarbetare 

utför.  

Anser du att du att det finns en balans mellan tillit och kontroll i 

myndighetsledningens styrning av din egen chefsnivå? 

Anser du att det finns en balans mellan tillit och kontroll i din egen styrning av 

dina medarbetare? 

Tillit och kvalitetsutveckling 

Anser du att ökad tillit stödjer kvalitetsutvecklingsarbete? Om ja, kan du berätta på 

vilket sätt?  

Berätta om de delar av styrningen av den verksamhet du ansvarar för som du 

uppskattar och anser stödjer utvecklingen av verksamhetens kvalitet. 

Berätta om de delar av styrningen som du inte anser stödjer utvecklingen av 

verksamhetens kvalitet. 

Om vi tittar på framtiden i din roll som linjechef, hur skulle du vilja att styrningen 

utvecklades för att stötta kvalitetsutveckling av verksamheten? 

Specifika mått och återrapporteringskrav 

Vilka mått och krav på uppföljning styr ditt arbete som linjechef? 

Kommer de måtten/uppföljningskraven från regeringen eller 

myndighetsledningen? 
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Har du fått påverka de måtten? Om ja, på vilket sätt? 

Vid sidan om återrapporteringskraven, vilka mått (kvalitativa eller kvantitativa) 

styr hur du leder din enhet/avdelning? 

 

Finns det mått eller uppföljningskrav som styr dina medarbetares arbete? Om ja, 

vilka? Om ja, har medarbetarna varit involverade i framtagandet av måtten? 

Finns ytterligare mått – förutom de som används i dag – som du anser skulle vara 

relevanta för att informera om resultatet av det arbete som bedrivs på din 

enhet/avdelning? Vilka och varför? 

  



65 

 

Bilaga 2 Strukturering av intervjuerna 

Eftersom samtliga frågor i intervjuguiden (se bilaga 1) inte användes 

(respondenterna gled ofta in på andra frågor i sina svar, så det blev inte 

nödvändigt att ställa alla frågor) finns alla frågor inte med i form av 

underrubriker. Nedan har också svaren avidentifierats så att det inte går att 

härleda dem till person eller till någon av de två undersökta avdelningarna.  

 

Berätta vad du själv tolkar in i begreppet tillitsbaserad styrning? Betyder det 

något för dig och i så fall vad? 

 Eget ansvar, att man som medarbetare ska veta att man ska ta ansvar. Det 

hör lite grand ihop med situationsanpassat ledarskap, dvs. hur långt tilliten 

kan gå beror från situation till situation. Tillit kan man ju känna även till 

juniora, jag ser det så att ger man tillit så växer personen. Man gör ett bättre 

jobb om man känner att man har ansvar, men även självförtroendet växer, 

att man vet att man kan själv. Ju mer tillit vi ger dom desto mer fantastiska 

produkter kommer så det kan inte vara fel. Ibland dock svårt veta om 

medarbetaren kanske upplever att man visar på ointresse om man inte 

kontrollerar. 

 Tilliten baseras på att jag får utrymme som ledare och levererar tillbaka till 

cheferna – det blir ett kretslopp, ett förtroendehjul. Ju mer man visar rätta 

kalibern desto mer får man tillit. Tillit ska vinnas. Det är likadant i relation 

till mina medarbetare, visar de att de kan, desto större tillit kommer jag att 

känna nästa gång /nästa uppdrag.  

 Tillit är jätteviktigt på ett mänskligt plan. Som chef studsade jag först till 

inför begreppet tillit, jag är van att prata ansvar och checks and balances, 

tydliga mål. Tillitsbegreppet känns nästan lite farligt, blir fluffigt. Brist på 

styrning har inte med tillit att göra, farligt att ha ett så kallat 

”swimmingpoolbaserat” ledarskap, att kasta i folk och se om de kan simma 

eller sjunker. Begreppet är inte helt lätt konceptuellt. Sedan när jag läste om 

det och vad regeringen lade in i det kändes det bra. Tillit är så brett och för 

mig är det inte ett inarbetat begrepp.  

 Har aldrig kommit i kontakt med det innan nu, men tankarna kring det 

känner jag igen från andra ledarskapsutbildningar. För mig ligger det nära 

till hands att tänka så som jag har förstått att den tillitsbaserade styrningen 

gör. 

 Det är delegering, att där det är okej så låter man det bli så som det man 

delegerar till bedömer att det blir bäst och mäta i efterhand och följa upp 
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hur det går. Det är den tilliten man visar. När det behövs fatta ett beslut så 

har man delegerat men följer upp i efterhand. 

Berätta om du upplever att dina chefer visar dig tillit som ansvarig chef. 

 Det kanske är tillit min chef visar, men jag har tolkat det som att hen är så 

upptagen. Hen är dock tydlig med att visa intresse. Därför känner jag en 

stor tillit. Hen signalerar ganska ofta att vår verksamhet är viktig och 

lyssnar på oss. 

 Uppifrån så upplever jag att jag får ett handlingsutrymme. Det är tydligt 

vad som förväntas av mig som chef. Tilliten kan också visa sig från 

ledningen och nedåt att man känner sig trygg i sin ledarskapsstil – där 

saknar jag en ledarskapsfilosofi som ska genomsyra chefskapet på hela 

myndigheten. Det skulle vara lättare att känna tillit uppifrån om det var 

tydligare vad som förväntas av mig som ledare. Då blir det lättare för mig 

att agera och förstå hur tilliten ska fördelas. Just nu är ledarskapstanken 

ganska spretig. Men det är snarare en tillitsfråga som jag känner gentemot 

ledningen men ledningen skulle kunna känna mer tillit för mig som chef om 

de vet hur jag ska agera som chef. Å andra sidan kan man säga att tilliten är 

extremt stor eftersom du som chef får agera hur du vill, men det blir lättare 

att känna förtroende och handlingsutrymme om jag vet var gränserna går. 

Då kan jag känna att jag har utrymme inom de gränserna, annars är det 

svårt att veta. 

 Ja, jag får tillit och det är viktigt att jag får det som chef. Jag har inga 

problem att ta styrsignaler, jag har bara problem med styrsignaler jag inte 

förstår. Tydliga direktiv och en öppenhet för att stämma av. Tydlighet och 

lyhördhet jätteviktigt, jag känner att det fungerar bra. 

 Jag tycker att det är tillitsbaserat. Min nuvarande chef vill visserligen ha mer 

insyn och kontroll i de ärenden som jag ansvarar för än min förra, men det 

är inte att hen vill kontrollera vad jag gör utan snarare att vi ska göra 

likadant och att enheten ska vara enhetlig i det den för fram – man behöver 

samordna snarare än att kontrollera.  

 Ja, jag har i stort sett total frihet fram till föredragning. Väldigt lite 

beslutshierarki förutom högsta chefen. Min roll är en av de friaste och det är 

verkligen uppföljning i efterhand. 

Berätta om hur du kontrollerar och följer upp det arbete som dina medarbetare 

utför. 

 Vi följer inte upp vad de gör och när. När man ger ansvaret får man tillbaka 

det genom att de kommer och berättar när de stöter på problem, det går åt 

två håll. Jag ser resultatet, det är min uppföljning. Vi chefer jobbar också 
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mycket med förankring när vi kommer på idéer till verksamhetsinriktning. 

Alla medarbetare ska kunna känna att de vet vad vår avdelning står för, alla 

ska vara på samma planhalva hela tiden och veta vad alla jobbar med hela 

tiden. 

 Jag är ansvarig för den löpande handläggningen och den direkta 

ärendehanteringen. Jag får löpande inblick i hur ärendehanteringen sköts. 

Jag styr därför indirekt vart ärendet är på väg. Interaktionen har mycket att 

göra med om det är en junior eller senior handläggare. Vi har interna 

tidsfrister för våra ärenden, de är egentligen de enda formella mått vi tittar 

på.  

 Tilliten visas i det löpande arbetet. Vi har inga kontrollmekanismer i vår 

verksamhet. Tilliten grundar sig i det samarbete men har på en daglig basis. 

Vi har inte alls jobbat med styrning i form av antal timmar t.ex. Det enda 

styrningsmått vi använder är de interna tidsgränserna. Medarbetarna håller 

de frister som vi har satt och gör de inte det får man ta en diskussion i varje 

fall. 

 Detaljstyrning ligger inte i min ledarskapsfilosofi. Har också att göra med 

vilken grupp människor det handlar om att leda. Om de inte gav mig tillit 

eller inte gav mig orsak att känna tillit till dem skulle det ha kunnat behöva 

gå mot en mer kontrollerande verksamhet. Jag har inte sett behov av det. 

Jag tror att det finns risker med en sådan kontroll och att man kan känna sig 

att man förminskas som person. Om man hela tiden måste kontrolleras för 

varje moment i ett ärende så tror jag att man som medarbetare ganska 

snabbt tappar i intresse och lojalitet. 

 Mål är viktiga och ska inte vara för detaljerade och inte för många. Tydliga 

ramar men handlingsutrymme inom dem. Jag använder både hårda datum, 

skapar deadlines. På mikroplanet är det svårt så det gäller att vara 

sparsmakad med deadlines och bara använda dem som är riktigt viktiga. 

Sen finns en massa mikromål på vägen, där får jag som chef hålla tassarna 

borta annars tar man bort kreativiteten. Jag tänker nog mycket så, men jag 

skulle aldrig använda begreppet tillitsbaserad styrning. 

 Jag släpper ganska mycket. I bland funkar det, det beror på från person till 

person. En del behöver mer och efterfrågar mer stöd. Det handlar egentligen 

inte om huruvida man är junior eller senior, det är bara personlighet. Sen 

finns det andra som inte efterfrågar stöd, men där man får lista ut själv att 

de behöver stöd. Sen finns det andra som klarar sig mer själva. Är man 

junior får man nog mer begränsat ansvar och kan röra sig rätt fritt där, det 

är därför jag inte tycker det beror på om man är junior eller senior, 

ansvarsnivån anpassas. Mindre beroende på kompetens än på vilken 

kännedom man har om sin egen kompetens. Finns ängsliga och stöddiga 

medarbetare. Det tar tid att lära känna sina medarbetare. Ibland märker jag 
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att det inte har funkat och då drar jag in tyglarna något och bokar in tätare 

avstämningar. Ibland uppskattas det inte att vi blir operativa och går in och 

detaljstyr, jag har inte förtroendekapitalet ännu, då kan man få synpunkter 

från medarbetare. Jag måste vara väldigt ödmjuk när jag lämnar 

synpunkter. 

 För de flesta är det ett snäpp emellan, de flesta produkter ser jag inte 

dagligdags utan jag får feedback via grupperna de jobbar i. Det är ofta 

informella sätt, löpande kommunikation och om man inte hör att det går 

dåligt så utgår man från att det rullar på. Sen följer man upp vid 

utvecklingssamtal och andra mer formella avstämningar. 

Anser du att du att det finns en balans mellan tillit och kontroll i 

myndighetsledningens styrning av din egen chefsnivå?  

 Krav har varit svårt, det har inte funnits några tydliga ramar. 

Återrapporteringskraven från regeringen ger ingen information om 

effektiviteten eller kvaliteten i vår verksamhet. De mål vi följer upp i vår 

verksamhet har vi satt själva i avdelningsstrategin. Det saknas dock 

koppling mellan regeringens krav, myndighetens vision, VP och 

avdelningens strategi. Målen som vi har satt själva har utgått från VP, vi har 

varit ute efter att medarbetarna ska känna att de bidrar till 

myndighetsmålen. Vi har involverat medarbetarna i vilka aktiviteter vi ska 

utföra för att bidra till målet. Det är både bra och dåligt med för mycket 

styrning.  

 Jag tycker att jag får det utrymme som jag på min nivå bör ha. Jag har ingen 

formell avrapportering uppåt vad jag har åstadkommit, utan det sker 

löpande vid behov och handlar inte om mig som individ, utan mer om den 

verksamhet som avdelningen bedriver på en mer övergripande nivå. Men 

på ett personligt plan är det ändå viktigt för mig att stämma av. Jag har 

extremt stor frihet att utforma mitt arbete, men det kan också upplevas som 

stressande för att man inte vet exakt vad som förväntas av en. Om man inte 

har något att hålla i kan det vara stressande. 

 Bra att regeringens återrapporteringskrav är korta, det är ett stort förtroende 

vi som myndighet får och det tycker jag är väldigt bra med tanke på arten 

av verksamhet. Det man ska mäta i första hand är output och effekter, men 

det är då det blir svårt. Ett sätt är att spegla sig i omvärlden, vad tycker 

egentligen intressenterna? Tycker de att det funkar? Resultat är svårt att se i 

nyckeltal. Nyckeltalen har dock ändå ett värde för oss på myndigheten – 

man kan alltid ställa sig frågan om man kan jobba smartare, men det är 

svårt att säga nåt om vad nyckeltalen betyder externt. De måste sättas i ett 

sammanhang och ses som en pusselbit bland andra. Man måste titta bakom 

siffrorna. 
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Anser du att det finns en balans mellan tillit och kontroll i din egen styrning av 

medarbetarna? 

 Ja, ingen detaljstyrning. De lyfter själva vad de vill lyfta, frågor de stött på i 

handläggningen. De har stort utrymme att själva driva sina ärenden framåt. 

Jag tror dock att de kan uppleva det som stressande. Jag tror att de är osäkra 

på vad vi chefer förväntar sig av dem som handläggare. Jag tror att de kan 

uppleva det som stressande, det är egentligen samma som jag själv känner 

uppåt. Synen skiljer sig mellan juniora och seniora medarbetare, de seniora 

har inga problem med stort handlingsutrymme och otydliga förväntningar. 

Mot en sån person vore det helt fel att peka med hela handen. En nyanställd 

behöver mer vägledning. Jag detaljstyr mer de som har ett större behov av 

det. 

 Jag tycker att det för mig som chef funkar, men det måste man ju egentligen 

fråga medarbetarna. För att jag ska få det att funka måste folk vara 

engagerade, samtidigt måste jag finnas till hands, om det inte är så att 

beslutet fullt ut är delegerat, men vi har ju en arbetsordning så jag kan inte 

som chef delegera allt. När de ber om hjälp eller när jag ser att det inte 

funkar finns jag där. Vill man stämma av mycket ska man få göra det. Vi har 

ett komplext arbete och man kan behöva söka stöd och få ett kvitto på att 

man är på rätt väg. Det skapar en trygghetskänsla, och ett sådant 

förhållningssätt är inte samma sak som att detaljstyra.  

Tillit och kvalitetsutveckling 

Anser du att ökad tillit stödjer kvalitetsutvecklingsarbete? Om ja, kan du berätta 

på vilket sätt?  

 Ja, myndigheten är inte bättre än de medarbetarna man har och det är de 

som är bäst på det de gör. Om regeringen hade haft ett mer detaljerat mål 

om antal ärenden skulle man ta enkla ärenden och räkna pinnar. Då är 

övergripande mål bättre.  

 Jag tror att det stämmer. Jag tror att en bra medarbetare tänker självständigt 

och känner sig ansvarig och delaktig och det kommer att ha positiv verkan 

på resultat och kvalitet. Vi behöver alla dessa människors expertkunskap 

och den dag vi går in och detaljstyr tror jag att den lågan slocknar. Frihet 

under ansvar – vet inte om jag gillar den klyschan egentligen för det låter 

för enkelt, men det ligger nånting i det. Man måste kunna känna att man är 

delaktig i de ärenden man driver. 

 Ja, jag tror att det är jätteviktigt. Det som gör att folk trivs är att man 

utmanas och får göra svåra saker och jag är här för att jag är proffs, jag har 

en kunskap som jag får chans att använda och jag lär mig saker, därför 

stannar jag här och trivs. Också viktigt att jobba tillsammans med dem som 

får mig att växa. Projektorganisationen är bra man har ett intellektuellt 
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utbyte med varandra. Den positiva, sociala miljön kommer av sig själv om 

man känner att de andra bitarna finns.  

 Ja, det är klart. Helt abstrakt tror jag oftast att det är bra för kvaliteten, men 

det är klart att det finns risker. Om man ökar tilliten utan att ha möjlighet att 

följa upp ökar man riskerna i verksamheten. I vår verksamhet ligger vi på 

en bra nivå, vi behöver inte öka den ännu mer. Jag känner mig trygg med så 

som vi har det, vi kan jobba tillräckligt fritt inom ramen för de 

förväntningar vi har på oss. Sen handlar det mer om att fördela tilliten 

mellan medarbetare, det handlar mer om känsla och att ha tid att lära känna 

medarbetarna. Även om man vill ge alla mycket tillit så behöver man ändå 

finnas där när de behöver stöd, man kan inte bara försvinna. Om man 

lämnar många synpunkter kan det bli bättre resultat nästa gång, men å 

andra sidan kanske medarbetarna inte tar ansvar fullt ut för produkten när 

de räknar med en noggrann kontroll varje gång. Det finns det medarbetare 

som inte gör, tar ansvar alltså, det går inte att alltid släppa igenom allt. 

 Både ja och nej. Å ena sidan gör folk sitt bästa jobb när de får rå om och 

kontrollera en fråga, å andra sidan måste man kvalitetssäkra innan formella 

beslut. Ju mer man kan ha rutiner desto mer utrymme får de ta – ju mer 

varje medarbetare har en ram vad de förfogar över ju mer tar de ansvar och 

vågar ta utrymme. Det går hela vägen upp – varje gång man stöter på 

patrull i hierarkin blir man lamslagen. Då och då är det ju nån som inte 

klarar utrymmet, men i de flesta fall så kan folk– det måste sättas 

individuellt.  Jag ger erfarna större tillit  - lite som situationsanpassat 

ledarskap . ”Det är bättre med tydliga ramar och mycket delegering inom 

dem. Folk kommer bäst till sin rätt när de får jobba med det som är deras 

expertis. Det uppstår lätt förvirring när de hamnar utanför ramarna.”  

Berätta om de delar av styrningen av den verksamhet du ansvarar för som du 

uppskattar/inte uppskattar och anser stödjer/inte stödjer utvecklingen av 

verksamhetens kvalitet 

 Återrapporteringskraven stöder inte utvecklingen av verksamhetens 

kvalitet. Kvalitetsutvecklingen sker genom engagerade medarbetare och 

chefer som inte vill något annat än att skattebetalarnas pengar ska gå till rätt 

saker. Vi brinner för det här och ser det inte som pinnar, vi vill faktiskt 

bidra.  

 De interna styrdokument som finns (strategi, VP, priopolicy tex) har aldrig 

varit ett hinder för kvalitetsutvecklingen. Det behövs en grund att stå på. 

Till viss mån har de också drivit kvalitetsutvecklingen och varit till gagn för 

kvaliteten i vår verksamhet. Som handläggare känner man sig dock ganska 

långt från alla dessa verksdokument. Oss chefer påverkar dokumenten mer 

dagligen. Jag tror inte att handläggarna känner till regeringens 

återrapporteringskrav. 
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 Jag har själv fått ha inflytande över de styrdokument som styr vår egen 

avdelning. Jag tror att det hänger ihop med min syn på hur de har styrt 

kvalitet. Det faktum att man fått vara med och påverka vad som står i 

styrdokumenten gör att man känner man sig tryggare som chef och kan 

förklara för media eller andra, man vet vilka avvägningar som ligger bakom 

exempelvis en viss prioritering. Viktigt att det inte stannar hos oss chefer, vi 

måste förkroppsliga styrningsdokumenten gentemot våra medarbetare. De 

får inte bli papper bland många andra. Detta har utvecklats i rätt riktning. 

 Vad gäller de externa kraven från regeringen är de allmänt hållna. Det går 

utifrån dem inte att utläsa nånting om vilken kvalitet vi levererar. 

 Tidredovisningen är för detaljerad man lägger mycket tid på sånt som man 

inte förstår värdet av. Det är inte värt mödan. 

 Vissa av de mål vi själva formulerat på avdelningsnivå säger saker om 

effektiviteten, men regeringens återrapporteringskrav gör det inte. Vi tog 

fram målen tillsammans på avdelningen och de var bra och vissa funkar och 

säger saker om kvaliteten, medan andra kan ha andra skäl till varför utfallet 

blir som det blir. Vår största utmaning är nog att de finns så många externa 

faktorer som påverkar resultatet. 

 Det vore bättre om återrapporteringskraven var utformade utifrån hur vi 

faktiskt jobbar. Återrapporteringskraven har inte hållit takten med oss, för 

utformningen av arbetssätten har utformats här på myndigheten och inte 

kommit uppifrån. Det här återrapporteringskravet vi har rimmar inte direkt 

med den verksamheten vi bedriver. Utvecklingen på RK har inte hängt 

med. Men det är egentligen först nu som vi på avdelningen har fått 

utrymme att lägga fast och förankra våra arbetssätt hos 

myndighetsledningen så vi har förut inte kunnat vara tillräckligt tydliga 

mot departementet. Märker vi att vi får den tilliten från 

myndighetsledningen så gör vi allt för att sälja in vårt budskap även till 

departementet. 

 Jag tycker inte att regeringens återrapporteringskrav är särskilt tydligt, det 

är på en väldigt allmän nivå och vårt handlingsutrymme blir väldigt stort. 

Men å andra sidan ju mer detaljerat desto mindre tillit, men skrivet på det 

här sättet finns det en risk att regeringen inte får det de vill ha.  

 Regeringens återrapporteringskrav säger väldigt lite om kvalitet och 

effektivitet. De låter mer lämpade för myndigheter med stora ärendeflöden. 

Det är våra egna satta mål som styr. Dem har jag fått vara med och påverka. 

 Nyckeltalen är bra för vår interna analys och fråga sig om vi har effektiva 

arbetsformer eller om det finns onödiga transaktionskostnader. Titta på 
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nyckeltalen, men var försiktig med slutsatser, men måste göra den 

kvalitativa analysen om vad som ligger bakom nyckeltalen.   

Om vi tittar på framtiden i din roll som linjechef, hur skulle du vilja att styrningen 

utvecklades för att stötta kvalitetsutveckling av verksamheten? 

 En problemorienterad men inte detaljerad styrning, inte ”hur”, utan ”vad”. 

Vi ska redovisa vilka problem vi ser eller att vi ska bedriva vår verksamhet 

där vi ser problem. Då kan vi själva förklara vad det är som vi ser som 

problematiskt. Tydliga ramar men inte hur. Styrning kan också vara vad vi 

inte ska göra. 

 Jag hade önskat en tydlig ledarskapsfilosofi där man som chef vet vilket 

utrymme man har, men jag kan inte se några stora åtgärder för att öka 

kvaliteten just nu. Jag tror på den väg vi har slagit in på; vi låter 

handläggarna arbeta självständigt och vi låter dem också få den hjälp de vill 

ha om de behöver den.  

 I dialog med regeringskansliet behöver vi förklara hur vi arbetar mer 

konkret, för då skulle det bli enklare för dem att utforma 

återrapporteringskrav; ”Annars blir det lätt att de frågar efter sånt som inte 

riktigt rimmar med vår verksamhet” De frågar efter saker som inte riktigt 

speglas i våra interna styrdokument och det sätt vi arbetar, det skulle vara 

positivt för båda parter med en anpassning dem emellan för det blir ju också 

lättare för oss att återrapportera när kraven som ställs faktiskt speglar vår 

verksamhet.  

 Ytterst är det viktigt att värdet av vår tillämpning följs upp. Värdet av våra 

ingripanden är det viktigaste men det är svårt att standardisera och mäta. 

Svårt mäta varje enskilt ärende, även om vi naturligtvis måste följa tider och 

sådana administrativa mått, men bättre titta på t ex alla ingripanden och 

utredningar inom en och samma bransch. 

Vilka mått och krav på uppföljning styr ditt arbete som linjechef? 

 Det viktigaste måttet är handläggningstiden  i projektets olika faser. På 

personnivå så tittar man på hur mycket tid de lägger på ärenden i 

förhållande till projektlagd tid. Jag gör inte det själv utan det är 

projektledarna som ska återkoppla om de inte får vad de behöver, de 

återkopplar när det blir problem.  

Finns ytterligare mått – förutom de som används i dag – som du anser skulle vara 

relevanta för att informera om resultatet av det arbete som bedrivs på din 

enhet/avdelning? Vilka och varför? 

 Nej de mått vi använder säger inget om kvaliteten så hellre ta bort än lägga 

till. Hellre mäta kvalitet i from av framgång i domstol t.ex. Vi har följt upp 
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vad som har hänt efter våra ärenden och det är ju också ett kvalitetsmått. 

Mått på kvalitet blir ofta ganska tomma.  

 För att göra regeringen lycklig vore det bättre att fråga våra intressenter vad 

de tycker. 

 Det finns många olika mått som tillsammans kan ge viktiga lärdomar och 

förbättringar som utvärderingar, samtal etc. Givet den personal jag har och 

det uppdrag som jag tycker jag har och som är rätt tydligt. Det räcker för 

mig. 

 Vi måste ha ett tydligt fokus på kompetensförsörjning och belöningssystem 

och synen på rekrytering etc., det har varit för reaktivt förut. De ramarna 

finns inte i dag.  

 Kopplingen mellan de olika delarna regering-medarbetare. Idag finns det 

ingen obruten kedja. Medarbetarna känner nog inte till och bryr sig inte 

heller om regleringsbrevet. Det är ganska få saker som faktiskt påverkar 

deras vardag. De är delaktiga i att ta fram avdelningsmålen men sen dröjer 

det till nästa år innan vi tittar på hur det går . 

 Mitt uppdrag är otydligt, det är något som jag inte har funderat på. Jag 

hjälper till där det behövs. 

Övriga kommentarer och synpunkter 

 När jag visas tillit blir jag gladare och självförtroendet har tidigare varit 

stukat, jag har förut känt mig osäker på vad jag får göra och den 

osäkerheten sipprar ner till medarbetarna. Är mina ramar otydliga blir 

också mina ramar gentemot medarbetarna otydliga. När jag visas tillit vågar 

jag fatta beslut och det innebär att vägen från myndighetsledningen via mig 

till medarbetarna blir rakare. 

 Vi har mycket delaktighet och är med och utformar styrdokumenten, när vi 

har väl har utformat dem är det bara att jobba.  
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Bilaga 3 Sammantagen bild som framträder utifrån 
intervjuerna 

Nedan återfinns en tabell som sammanfattar empirin och dess koppling till 

teorin utifrån de olika ämnen som informationen från intervjuerna 

grupperats i. Tabellen innehåller också information om olika begrepp som 

cheferna nämnt när samtalen har rört respektive ämne. Betonas bör att 

kolumn två i tabellen, Bild som framträder till följd av intervjuerna, är baserad 

på en sammantagen bedömning och inte en kvantitativ analys av hur stor 

andel av respondenterna som har framfört olika åsikter. 
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Ämne Bild som framträder till följd av  intervjuerna Begrepp 

som 

cheferna 

nämner 

Koppling till teorin 

Syn på 

tillitsbaserad 

styrning. 

Respondenterna är ovana vid begreppet, men 

ställer sig positiva till innebörden av 

tillitsbaserad styrning. 

Uttalanden vid intervjuerna tyder på att av 

tillit följer bättre produkter och ett ökat 

självförtroende hos medarbetarna.  

 

Delegering, 

eget 

ansvar, 

situations-

anpassat 

ledarskap 

Yukl (2012): stärkande av medarbetare kan öka bland annat beslutskvalitet och 

arbetstillfredsställelse.  

Bergman och Klefsjös (2015): god cirkel av påverkan, dvs. minskad detaljkontroll 

leder till ökad motivation. Ledningen bör stödja och utveckla medarbetarnas 

självtillit, förmåga till dialog, medskapande och erfarenhetslärande samt deras 

målmedvetenhet. Grunden är en positiv syn på människor och en tro på att 

människor kan ta ansvar. 

Jönsson (2015): tillit hör inte ihop med ständiga kontroller. 

Varoutsa och Scapens (2018): förhållandet mellan tillit och kontroll är inte statiskt, 

utan kan förändras över tid.  

Niemann (2017): verklig kontroll skapas i relationer som bygger på ett villkorat 

förtroende. 

Balans mellan 

tillit och 

kontroll i 

styrningen av 

medarbetarna. 

Cheferna förefaller använda sig av få formella 

kontroller och undvika detaljstyrning. Snarare 

lägger de stor vikt vid en löpande dialog och 

vid att finnas till hands när det behövs. 

Trygghet, 

stöd, 

informella 

kontakter, 

anpassa 

Yukl (2012b, s. 70): ”excessive” kontroll bör undvikas. 

Edelenbos och Eshuis (2012): kontroll och tillit kan påverka och stärka varandra 

då människor som känner tillit till varandra är mer benägna att ge korrekt 

information i rätt tid.  
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Det enda mått som används aktivt av samtliga 

chefer i deras styrning av medarbetarna och 

som också verkar vara känt av medarbetarna 

själva är handläggningstider i betydelsen 

interna tidsgränser för ärenden. Mål och mått 

verkar annars finnas långt ifrån medarbetarna 

och regeringens styrning är otydlig för dem. 

Vissa respondenter skiljer mellan grad av tillit 

som kan visas juniora och seniora 

medarbetare, andra menar att det snarare 

personlighet eller tidigare leveranser som 

påverkar.  

Det är lättare att ta ut svängarna när ramarna 

är tydliga.  

styrningen 

efter behov. 

Statskontoret (2016): relationer, närhet och gemenskap är viktiga komponenter i 

den tillitsbaserade styrningen. 

Bringselius (2017b): utgångspunkten är att relationer mellan både människor och 

institutioner bör byggas på en tro att den andra parten både kan och vill prestera, 

och att prestationen kanske till och med blir bättre utan detaljerade krav eller 

instruktioner.  

Bringselius (2018) Delegering måste komma med tydliga ramar för att vara 

positiv. 

Harnesk och Abrahamsson (2007): det finns en spänning mellan delegering och 

övervakning, ledarskap omfattar alltid omfattar en viss grad av manipulation. 

Innovationsrådet (2013): mått ska vara begripliga, meningsfulla och hanterbara. 

Behn (2003): mått kan vara användbara för att motivera ett beteende som 

förbättrar resultatet. Att sätta mål för resultatet och mäta hur det går på vägen dit 

fångar människors uppmärksamhet och koncentrerar deras ansträngningar dit. 

Behn pekar också på vikten av ett tydligt syfte bakom de mått som ledningen 

väljer. 

Statskontoret (2016), Niemann (2017) och Bringselius (2017a): viktigt att den 

tillitsbaserade styrningen omfattar hela kedjan från tjänsteman till regering.  

A. Lexelius (Personlig kommunikation 2018-03-13, föreläsning Hur tillitsbaserad 

styrning kan skapa en effektivare verksamhet med nytta och kvalitet för medborgaren?):  
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man bör mäta och följa upp det som är av värde för verksamheten. Tillit kan 

samexistera med kontroll. 

Om vikten av 

förankring. 

Det är viktigt att ha fått vara med och påverka 

mål och mått. Det är också viktigt att cheferna 

sprider kunskap om styrdokumenten bland 

medarbetarna. 

Vara på 

samma 

planhalva, 

förkroppsli

ga 

styrnings-

dokumen-

ten, 

delaktighet, 

inflytande. 

Statskontoret (2016): om den som kontrolleras själv har fått vara delaktig i 

utformningen av styrmedlen så har det en positiv inverkan på känslan av 

meningsfullhet.  

Bergman och Klefsjös (2015): Hörnstenen delaktighet i modellen över den 

offensiva kvalitetsutvecklingen (se figur 2.1). 

Innovationsrådet (2013, s. 69): mätningar behöver vara begripliga, meningsfulla och 

hanterbara.  

A. Lexelius (Personlig kommunikation 2018-03-13, föreläsning Hur tillitsbaserad 

styrning kan skapa en effektivare verksamhet med nytta och kvalitet för medborgaren?): 

viktigt att mäta och följa upp det som faktiskt är av värde för verksamheten. 

Yukl (2012b, s. 72): ”empowerment” av medarbetare kan öka beslutskvalitet och 

beslutsacceptans. 

Balans mellan 

tillit och 

kontroll i 

ledningens 

styrning av 

cheferna. 

Cheferna upplever att de visas tillit och att de 

får det handlingsutrymme de behöver.  

Det förefaller finnas få formella 

avrapporteringar, utan styrningen präglas av 

löpande avstämningar vid behov. Måtten 

verkar vara sekundära och är inte det som styr 

det dagliga arbetet. 

Handlings-

utrymme, 

förtroende-

hjul, 

löpande 

avstämning 

vid behov, 

viktigt med 

Yukl (2012b, s. 70): ”excessive” kontroll bör undvikas. Stärkande av medarbetare 

kan öka bland annat arbetstillfredsställelse. 

Bringselius (2017b): utgångspunkten är att relationer mellan både människor och 

institutioner bör byggas på en tro att den andra parten både kan och vill prestera. 
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Vikten av tydliga ramar i chefskapet kan 

påverka förutsättningarna att ge tydliga ramar 

till medarbetarna. Brist på tydlighet kan 

upplevas som stressande. 

Visas tillit kan det påverka självförtroendet 

och göra chefen mer beslutsför. 

tydliga 

ramar. 

Bergman och Klefsjös (2015): god cirkel av påverkan, dvs. minskad detaljkontroll 

leder till ökad motivation. Grunden är en positiv syn på människor och en tro på 

att människor kan ta ansvar. 

Jönsson (2015): tillit hör inte ihop med ständiga kontroller. 

Niemann (2017): verklig kontroll skapas i relationer som bygger på ett villkorat 

förtroende. 

Bergman och Klefsjö (2015): ledare behöver vara tydliga. Medarbetarnas1 

självkänsla och självförtroende påverkas starkt av ledarskapet.   

Om tillit 

stödjer 

kvalitetsutvec

klingsarbete. 

Tillit är positivt för kvalitetsutvecklingen, men 

uppföljning och kontroll är en förutsättning för 

att det ska fungera fullt ut. Ökad tillit utan 

uppföljningsmöjlighet ökar riskerna i 

verksamheten. 

Det är lättare att ta ut svängarna när man vet 

var gränserna går, tydliga ramar behövs. 

Ansvar och delaktighet har en positiv inverkan 

på kvalitet och resultat. 

Detaljstyrning riskerar att leda till att man inte 

kan utnyttja människors expertkunskap på 

bästa sätt. 

Expertkuns

kap 

behövs, 

detalj-

styrning 

släcker 

lågan, 

uppfölj-

ning, 

kontroll, 

tydliga 

ramar, 

ansvar, 

delaktighet. 

Bergman och Klefsjö (2015): nöjda interna kunder kan skapa möjligheter att få 

nöjda externa kunder. Ledningen bör stödja och utveckla medarbetarnas självtillit, 

förmåga till dialog, medskapande och erfarenhetslärande samt deras 

målmedvetenhet. Om styrningen lämnar utrymme för att använda medarbetarnas 

expertis på ett bra sätt så kan det påverka medarbetarnas nöjdhet och därmed 

även kvaliteten i det de producerar. Minskad detaljkontroll leder till ökad 

motivation. Grunden är en positiv syn på människor och en tro på att människor 

kan ta ansvar.  

Söderlund (2000) samt Projogo och Cooper (2017): det finns anledning att tro att 

arbetstillfredsställelse påverkar extern kundtillfredsställelse.  

Yukl (2012b): Stärkande av medarbetare kan öka bland annat beslutskvalitet och 

arbetstillfredsställelse. 

                                                      
1 I detta sammanhang ser författaren cheferna som medarbetare, eftersom frågan handlar om ledningens styrning av dem själva. 
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Cardinal et. al. (2004): kontrollsystem är grundläggande för alla organisationer, då 

det är genom dem som ledningen kan tillse att medarbetarna agerar och presterar 

i linje med verksamhetens mål.  

Delar av 

styrningen 

som stödjer 

respektive 

motverkar 

kvalitetsutvec

kling. 

Regeringens återrapporteringskrav ger ingen 

information om effektiviteten eller kvaliteten i 

verksamheten. De stödjer inte heller 

utvecklingen av verksamhetens kvalitet. Det 

kan dock vara positivt med kortfattade 

återrapporteringskrav, då detta tyder på att 

det finns ett förtroende för myndigheten. 

Detaljerade krav kan tyda på brist på tillit. 

Visad tillit från myndighetsledningen kan ge 

lägre organisatoriska nivåer självförtroende att 

våga driva frågor som rör regeringens 

styrning. 

De mål som används av linjecheferna är 

internt satta mål, företrädesvis på 

avdelningsnivå. De interna styrdokumenten 

har gagnat kvaliteten och ger en gemensam 

grund. 

Det finns utrymme att internt inom 

myndigheten förtydliga kopplingen mellan 

regeringens krav, myndighetens vision, VP 

och avdelningens egna mål.  

Gemensam 

grund, 

detaljerade 

krav tyder 

på brist på 

tillit, 

nyckeltal 

viktiga, 

kvalitativ 

analys 

behövs 

också. 

Bergman och Klefsjö (2015): även en förmåga att kunna strukturera verbal 

information behövs för att kunna arbeta med förbättringar på ett bra sätt. 

Innovationsrådet (2013): mått ska vara begripliga, meningsfulla och hanterbara. 

Det saknas ofta effektiva verktyg för att mäta, analysera och tolka data om den 

egna verksamheten. 

Statskontoret (2016): om den som kontrolleras själv har fått vara delaktig i 

utformningen av styrmedlen så har det en positiv inverkan på känslan av 

meningsfullhet.  

Bergman och Klefsjös (2015): Hörnstenen delaktighet i modellen över den 

offensiva kvalitetsutvecklingen (se figur 2.1). 

Statskontoret (2016), Niemann (2017 

) och Bringselius (2017a): viktigt att den tillitsbaserade styrningen omfattar hela 

kedjan från tjänsteman till regering.  
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En kvalitativ analys behövs för att komplettera 

kvantitativa mått. Man bör inte övertolka 

nyckeltal. 

 

Tabell 1 Sammanfattning av empirin och dess koppling till teorin utifrån de olika ämnen som berörts under intervjuerna. Källa: Egen bearbetning. 

 


