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SAMMANFATTNING 

Sedan 1980-talet har New Public Management (NPM) varit den dominerande 

styrfilosofin inom offentlig sektor i Sverige. NPM har framförallt varit förknippat med 

resultat- och målstyrning och har förväntats öka effektiviteten inom den offentliga 

sektorn. Idag genomförs en reform av styrningen inom den offentliga sektorn där det 

nya styrsättet går under benämningen tillitsbaserad styrning. Det syftar främst till att 

öka tilliten till professionerna och medborgarna. Denna studie utgör en kvalitativ 

fallstudie av Skatteverkets implementering av den tillitsbaserade styrningen och de 

utmaningar som uppkommer i samband med detta. Studien har genomförts på 

Skatteverkets kontor i Luleå, där chefer och medarbetare har djupintervjuats i två faser. 

En tematisk analys har använts för att analysera insamlade data och fyra huvudsakliga 

teman har identifierats; teambaserat arbetssätt, medarbetaransvar, kundperspektiv och 

prestationsutvärdering. Studiens huvudsakliga slutsatser är att Skatteverkets tolkning av 

tillitsbaserad styrning är ett teambaserat arbetssätt, som implementerats på ett i 

huvudsak decentraliserat sätt och med viss hjälp av Susan A Wheelans fyrstegsmodell. 

Vidare kan konkluderas att den största utmaningen är att anpassa 

prestationsutvärderingen efter det nya arbetssättet. 

Nyckelord: New Public Management, tillitsbaserad styrning, förändringsprocess, 

offentlig sektor, Skatteverket, fallstudie, isomorfism, särkoppling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Since the 1980’s, the New Public Management (NPM) has been the dominating 

management control philosophy in the Swedish public sector organizations. NPM has 

predominantly been associated with management by objective and has been expected to 

increase efficiency within public sector organizations. Today the control system in 

Swedish public sector organizations is undergoing reform with a new system called 

trust-based control. The foremost purpose of this new control system is to increase trust 

within the professions and to the citizens. This study is a qualitative case study of the 

Swedish Tax Agency’s implementation of the trust-based control system and the 

challenges that this implementation entails. The study was conducted at the Swedish 

Tax Agency’s office in Luleå, where managers and employees were interviewed in two 

stages. A thematic analysis was applied to process the data, in which four main themes 

appeared; team-based mode of operation, employee responsibility, customer perspective 

and performance evaluation. The main conclusions of the study are that the Swedish 

Tax Agency’s interpretation of trust-based control is a team-based mode of operation. 

The implementation process has been primarily decentralized, with some aid from 

Susan A. Wheelan’s four-stage model. Furthermore, it is concluded that the foremost 

challenge with implementing trust-based control is to adjust the performance evaluation 

to fit the new mode of operation. 

Keywords: New Public Management, trust-based control, change process, public 

sector, Swedish Tax Agency, case study, isomorphism, decoupling 
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1. INLEDNING 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till den tillitsbaserade styrningens etablering 

och det förändringsarbete som pågår när det gäller styrningen inom den offentliga 

sektorn. Problemdiskussionen leder sedan vidare mot studiens syfte och 

frågeställningar. Därefter definieras centrala begrepp och slutligen presenteras 

studiens fortsatta disposition.   

1.1 Bakgrund  
Styrningen inom den offentliga sektorn i Sverige har under de senaste decennierna i hög 

utsträckning varit baserad på mål- och resultatstyrning. Detta har varit föremål för 

diskussion under ett flertal år, då det inte har upplevts fungera lika bra som det varit 

tänkt. I samband med att regeringen lade fram budgetpropositionen för 2009 gjordes 

bedömningen att det fanns ett behov av att utveckla styrningen av de statliga 

myndigheterna. (Statskontoret, 2013) Regeringen beslutade då att göra en översyn av 

styrningen, med syftet att inom ramen för befintlig resultatstyrning åstadkomma en mer 

långsiktig och strategisk styrning, med färre styrsignaler än tidigare. (ibid.) Resultat- 

och målstyrningen bygger på att motivera individer att prestera utifrån givna 

resultatmått, respektive att utvärdera deras prestationer med utgångspunkt i fastställda 

mål. (Locke & Latham, 2002; Merchant & Van der Stede, 2007) Den ökande 

populariteten för denna form av styrning i den offentliga sektorn, har bland annat skett 

mot bakgrund av spridningen av en samling styrfilosofier som går under benämningen 

New Public Management, NPM. (Hood, 1995) 

 

En av avsikterna med NPM är att minska skillnaderna mellan den offentliga och den 

privata sektorn. Det bygger på användningen av resultat som grund vid utvärdering av 

ansvarigheter och prestationer, samt uppdelningen av målsättningarna i flertalet delmål. 

Detta har förmodats leda till ökad effektivitet och minskade kostnader. Efter att ha 

etablerats under 1970-talets senare del började fenomenet NPM bli alltmer populärt 

bland många OECD-länder under 1980-talet. Denna form av styrning av den offentliga 

sektorns verksamheter har sedan dess implementerats i en varierande grad i länder 

världen över, och Sverige är ett av de länder som i stor omfattning har tagit intryck av 

NPM. (Hood, 1991, 1995). Även om NPM syftat till att åstadkomma ökad effektivitet 

och reducerade kostnader, har en studie av den offentliga sektorn i Storbritannien visat 

att både de administrativa kostnaderna och antalet klagomål från allmänheten har ökat 

under en 30-årsperiod. Detta tyder på att användningen av NPM, i motsats vad som 

eftersträvats, har medfört ökade kostnader och minskad effektivitet. (Hood & Dixon, 

2015) Liknande tendenser har observerats även i Sverige till viss del. (SOU 2018:38) 

Vidare har det talats om att offentliga organisationer i ett flertal länder hamnat i en 

utvärderingsfälla (eng. evaluator trap), där utvärdering och kontroll ökar samtidigt som 

färre offentliga tjänster produceras till en stigande styckkostnad. (Olson, Humphrey & 

Guthrie, 2001) De ökade kraven på transparens och rättssäkerhet inom offentlig 

förvaltning har också bidragit till att offentliganställda behövt lägga mer tid på 

rapportering och dokumentation av sitt arbete, på bekostnad av sina grundläggande 

arbetsuppgifter och ansvarsområden. (SOU 2017:56)  

 

Innovationsrådet var en utredningskommitté som regeringen tillsatte 2011 och vars 

uppgift bestod i att stimulera innovations- och förändringsarbete inom offentlig 

verksamhet. Detta i syfte att åstadkomma förbättrad service och högre effektivitet. I 

deras slutbetänkande som presenterades 2013 framhöll Innovationsrådet att det fanns ett 

behov av perspektivförskjutningar inom den offentliga förvaltningen när det gäller 
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fokus på medborgarnas behov och verksamhetsstyrningen. Innovationsrådet menade att 

styrningen mer borde utgå från ett helhetsperspektiv där tillit får större betydelse, 

samtidigt som mer fokus läggs på professionerna och medarbetarnas förmågor och 

mindre på utvärderingar och mätningar. Innovationsrådet uppmärksammade därmed 

behovet av en balansförskjutning mot ökad tillit. Detta samtidigt som de konstaterade 

att behovet av kontroll fortfarande finns, men att kontrollen i högre grad bör utövas på 

ett sätt som upplevs och fungerar som ett stöd i verksamheten och för dess personal. 

(SOU 2013:40)  

 

I samband med att regeringen presenterade sin budgetproposition för 2015 inledde de 

ett arbete som syftar till att etablera nya styrmodeller för den offentliga sektorn. Det 

handlar om styrmodeller där det läggs mindre fokus på den resultat- och målstyrning 

som NPM gett uttryck för, med avsikten att istället åstadkomma en styrning som i högre 

grad än tidigare tar tillvara på medarbetarnas kompetenser och yrkeskunnande. 

(Regeringskansliet, 2014) Civilminister Ardalan Shekarabi förklarade att den NPM-

inspirerade styrning som använts under de senaste decennierna har medfört att den 

administrativa bördan har ökat, samt att professionernas roller har försvagats. 

Regeringens avsikt är därför att ta fram nya styrmodeller som genom större tilltro till 

och frihet för medarbetarna leder till en högre kvalitet inom den offentliga sektorn. 

(ibid.) I samband med budgetpropositionen för 2016 lanserade regeringen sin 

tillitsreform, som handlar om att stimulera metodutveckling och utveckla styrning och 

uppföljning inom den offentliga sektorn. (Regeringskansliet, 2016a) I februari 2016 fick 

Statskontoret i uppdrag att kartlägga, analysera och lämna förslag då det gäller statens 

styrning av statlig och kommunal verksamhet. Uppdraget bestod bland annat i att 

undersöka om och i så fall hur myndigheters uppgiftslämnande och administration kan 

förenklas. (Regeringskansliet, 2016b) Statskontoret kom fram till att en stor del av 

administrationen är nödvändig, men att tidstjuvar uppstår i de fall kostnaderna i form av 

arbetstid överstiger den nytta som administrationen innebär. Sådana tidstjuvar uppstår 

exempelvis när det är liten användbarhet för den information som produceras till följd 

av ett visst administrativt krav. (Statskontoret, 2016).  

 

I juni 2016 tillsatte regeringen en kommitté som fick namnet Tillitsdelegationen, med 

uppdraget att verka för att öka tilliten inom den offentliga sektorn och dess 

välfärdstjänster. Detta uppdrag bestod till en början i huvudsak av frågor som berör den 

statliga styrningen av den kommunala sektorn. Tillitsdelegationen har bland annat i 

samarbete med forskare genomfört ett antal projekt för att främja idé- och 

verksamhetsutveckling inom hela styrkedjan, det vill säga från den statliga nivån till 

genomförandet i kommuner och landsting. Tillitsdelegationen fick också i uppdrag att 

analysera hur den statliga tillsynen påverkar verksamhetsutvecklingen inom kommuner 

och landsting, hur denna tillsyn kan utvecklas samt att utvärdera olika 

ersättningsmodellers styreffekter. (Regeringskansliet, 2016c) I den forskningsantologi 

som Tillitsdelegationen presenterade 2018 redogjordes för de fallstudier som forskarna 

genomfört, och som huvudsakligen berört verksamheter inom kommuner och landsting. 

(SOU 2018:38) I december 2017 beslutade regeringen att ge tillitsdelegationen ett 

tilläggsuppdrag, som innebär att genomföra projekt som utvecklar de statliga 

myndigheternas interna arbete med tillitsbaserad styrning. (Regeringskansliet, 2017a) 

Detta uppdrag kommer att slutredovisas i oktober 2019. (Regeringskansliet, 2017b)  

1.2 Problemdiskussion 
Den tillitsbaserade styrningen är en form av styrning som nyligen börjat användas inom 

den offentliga sektorn, och som i flera hänseenden skiljer sig från de styrsätt som 

använts tidigare. Detta medför att det blir nödvändigt med förändringsprocesser inom de 
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offentliga verksamheterna, i syfte att planera och implementera ett sätt att använda 

tillitsbaserad styrning som passar för den individuella verksamhetens karaktäristik, 

behov och förutsättningar. Det framgår av Tillitsdelegationens betänkanden (SOU 

2017:56; 2018:38; 2018:47) att det redan har gjorts flera ingående studier av 

tillitsbaserad styrning inom kommuner och landsting, men färre då det gäller statlig 

verksamhet. Samtidigt pågår just nu Tillitsdelegationens projekt för att utveckla 

tillitsbaserad styrning inom statliga myndigheter, vilket sannolikt bidrar till att främja 

ett genomgående förändringsarbete inom den statliga förvaltningen. Därför vore det just 

nu intressant och relevant att studera en statlig myndighet och deras arbete för att 

etablera en tillitsbaserad styrning. Det finns också anledning att undersöka vilka 

utmaningar som myndigheten möter i sin omställning till den tillitsbaserade styrningen. 

Med tanke på att den tillitsbaserade styrningen börjat införas relativt nyligen är det 

tänkbart att det kan uppstå en viss osäkerhet kring de förändrade arbetssätten, vilket i 

sin tur skulle kunna försvåra eller fördröja implementeringsarbetet. Samtidigt är det 

intressant och relevant att undersöka hur myndighetens faktiska arbetssätt påverkas av 

den förändrade styrningen, och hur det påverkar medarbetarnas arbetssituation.   

  

1.3 Syfte och forskningsfrågor  
Syftet är att genom en kvalitativ fallstudie studera en statlig myndighets 

förändringsarbete i syfte att åstadkomma en tillitsbaserad styrning av verksamheten. 

Den myndighet som valts ut för studien är Skatteverket, med utgångspunkt i deras 

skattekontor i Luleå. Syftet är därmed att på ett djupgående sätt undersöka Skatteverkets 

implementering av tillitsbaserad styrning, och de arbetssätt de använder för att främja en 

mer tillitsbaserad styrning av verksamheten. Syftet är också att undersöka vilka 

utmaningar och eventuella svårigheter som myndigheten möter under denna 

förändringsprocess, och vilka tekniker de använder för att hantera detta. Detta leder 

fram till de följande två forskningsfrågorna: 

 

Hur implementerar och tillämpar Skatteverket en tillitsbaserad styrning i sin 

verksamhet, och hur påverkas de faktiska arbetssätten av dessa förändringar? 

 

Vilka utmaningar möter Skatteverket i det förändringsarbete som den tillitsbaserade 

styrningen medför, och hur arbetar de för att hantera dessa utmaningar? 

1.4 Begreppsdefinitioner 
Tillitsbaserad styrning – Samlingsbegrepp för de nya styrformer inom offentlig 

förvaltning, där betydelsen av resultat- och målstyrning tonas ned och tilltron till 

kompetenser och förmågor lyfts fram mer för att främja effektiviteten. I litteraturen 

används omväxlande begreppen tillitsbaserad styrning och tillitsbaserad styrning och 

ledning. I denna studie används båda begreppen med samma innebörd.   

 

Detaljstyrning – Styrning som kännetecknas av att en chef via detaljerade instruktioner 

bestämmer på vilket sätt en medarbetare ska utföra och disponera sitt arbete. 

 

Medborgare – Likställs i studien med begreppet brukare, som syftar på personer som 

använder eller som kan förväntas använda en viss välfärdstjänst. (SOU 2017:56). 

Kundbegreppet används inom Skatteverket med likartad innebörd, och avser de 

personer som kommer i kontakt med Skatteverket i dess myndighetsutövning. 
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1.5 Avgränsningar 
Studien avgränsas till Skatteverkets skatte- och folkbokföringsverksamhet. Studien 

avgränsas också till att huvudsakligen beröra verksamheten vid Skatteverkets kontor i 

Luleå. Detta eftersom intervjustudien kommer att genomföras med personal vid 

Luleåkontoret, där skatte- och folkbokföringsverksamheten utgör de primära 

verksamhetsgrenarna. Att studera verksamheten vid ett skattekontor gör studien mer 

praktiskt hanterbar jämfört med om verksamheter vid flera kontor studerats. Genom att 

studera både skatte- och folkbokföringsverksamheten ges en större variation och fler 

perspektiv jämfört med om studien enbart berört ett verksamhetsområde. 

1.6 Studiens fortsatta disposition  
Den fortsatta dispositionen av studien utgörs av följande kapitel: 

2. Teoretisk referensram -  I detta kapitel presenteras den teori som används som 

utgångspunkter inför intervjustudien, samt för att ge stöd och förklaringar vid tolkning 

av den insamlade empirin.  

3. Metod - I metodkapitlet redogörs för studiens forskningsansats och metodval, samt 

det tillvägagångssätt som används vid genomförandet av studien. Kapitlet avslutas med 

en metoddiskussion med reflektioner kring studien och dess validitet och reliabilitet.  

4. Empiri - Det empiriska material som samlats in vid intervjustudiens två faser 

presenteras i form av intervjureferat, med en sammanfattad reflektion över första 

intervjufasen inför intervjufas två.  

5. Analys - Med hjälp av en tematisk analysmetod görs en analys av det empiriska 

material som intervjustudien resulterat i. Med stöd av referensramens teori analyseras de 

centrala teman som härletts. Slutligen görs en reflektion efter genomförd analys. 

6. Slutsatser - Studiens forskningsfrågor besvaras, slutsatser kring studien diskuteras 

och en redogörelse för studiens forskningsbidrag presenteras. Därefter görs en reflektion 

över studiens begränsningar, och avslutningsvis ges förslag på vidare forskning. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
I den teoretiska referensramen redogörs för den institutionella teori som används som 

grund för analysen, liksom de teoretiska definitionerna av styrningsbegreppet, 

organisatorisk förändring, tillitsbaserad styrning och ledning samt New Public 

Management. Slutligen sammanfattas teorin i en modell som används som stöd vid 

analys och tolkning av det insamlade empiriska materialet.  

2.1 Institutionell teori 
Den institutionella teorin är en systemorienterad teori. Detta innebär att den utgår från 

ett perspektiv där organisationen betraktas i sitt sociala sammanhang i det omgivande 

samhället, samt i förhållande till andra organisationer och grupper. (Deegan & 

Unerman, 2011; Gray, Owen & Adams, 1996) Den institutionella teorin fokuserar på de 

former som organisationerna antar och vad som driver utvecklingen av 

organisationsstrukturerna. (Larrinaga-Gonzalez, 2007; Deegan & Unerman, 2011) 

Organisationers strukturer speglar de institutionella regler och normer som etablerats för 

det aktuella organisationsfältet, vilka ökar i omfattning i takt med att strukturernas 

komplexitet ökar. (Meyer & Rowan, 1977) I det skede då ett nytt organisationsfält står i 

begrepp att etableras finns det i regel en större mångfald med mer olikheter mellan 

organisationerna. När organisationsfältet väl har etablerats drivs de individuella 

organisationerna dock mot en anpassning till de institutionella krav som vid det laget 

anses vara standard i den aktuella branschen. (DiMaggio & Powell, 1983) Efterlevnaden 

av de institutionella normerna bidrar till att skapa legitimitet åt en organisation och 

främjar organisationens tillgång till nödvändiga resurser. Samtidigt tenderar 

organisationens effektivitet att minska när de tillämpar de arbetssätt som anges av dessa 

normer, präglade av de strukturella, kulturella och miljöbetingade faktorer som 

samtiden ger uttryck för. (Meyer & Rowan, 1977; Bromley & Meyer, 2015) Detta leder 

ofta till särkopplingar mellan organisationers formella strukturer och deras faktiska 

arbetssätt. Därmed kan organisationerna erhålla de fördelar det innebär att utifrån sett 

vara anpassade till de institutionella reglerna, men samtidigt upprätthålla effektivitet i 

sina arbetsmetoder. (ibid.)   

Isomorfism är en central aspekt i den institutionaliseringsprocess som organisationer 

genomgår. Det finns tre former av isomorfism; tvingande, mimetisk och normativ 

isomorfism. (DiMaggio & Powell, 1983) Tvingande isomorfism handlar om det tryck 

från omgivningen som organisationen upplever, i syfte att anpassa sina arbetssätt till 

den institutionella standard som råder. Mimetisk isomorfism syftar på att organisationer 

under osäkerhet tenderar att imitera de arbetssätt som antagits av andra organisationer. 

Normativ isomorfism relaterar till professionalisering och den definiering av olika 

arbetsmetoder som detta medför. (ibid.) Kulturella och sociala förändringar i samhället 

återspeglas i utvecklingen av organisationernas strukturer. Detta driver i sin tur på 

förändringar inom organisationerna, framförallt genom utvecklingen av lagstiftning och 

regelverk, redovisning och beräkningssätt samt professionerna och deras 

vidareutveckling. (Bromley & Meyer, 2015)   

2.2 Organisationer, lärande och förändring  
Enligt Levitt och March (1988) är organisatoriskt lärande baserat på rutiner, historia och 

målsättningar. Organisationer lär sig genom att dra slutsatser från historiska data och 

därigenom skapa rutiner som styr beteenden. Rutiner förändras allt eftersom 

organisationen samlar direkta erfarenheter. Detta sker genom två huvudsakliga 

mekanismer. Den första mekanismen är ”trial-and-error”, där rutiner som är 

framgångsrika i att uppnå ett mål har högre sannolikhet att implementeras inom 
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organisationen. Den andra mekanismen är organisatoriskt sökande, där en av flera 

alternativa rutiner väljs och bättre rutiner implementeras när de identifieras. (ibid.) För 

att organisationer ska vara konkurrenskraftiga måste de hitta en balans mellan att 

exploatera och förfina befintliga kompetenser och teknologier samt att utforska nya 

alternativ och möjligheter. Att utforska nya alternativ ger organisationen långsiktig 

hållbarhet, medan exploateringen av befintliga kompetenser och rutiner ger kortsiktig 

hållbarhet. (March, 1991) 

En organisation kan gå igenom förändring på flera olika sätt. Greenwood och Hinings 

(1996) jämför radikal förändring med konvergent förändring; samt revolutionär 

förändring med evolutionär förändring. Radikal förändring innebär att organisationen 

lämnar sin nuvarande orientering och transformeras till något helt nytt, medan 

konvergent förändring innebär att den nuvarande orienteringen endast finjusteras. 

Greenwood och Hinings förklarar vidare att en revolutionär förändring sker snabbt och 

påverkar alla delar i organisationen samtidigt, medan en evolutionär förändring sker 

långsamt och gradvis.  

Att implementera förändring som en process har sina rötter i Kurt Lewins unfreezing, 

moving, refreezing-modell. Därefter har mycket forskning genomförts på området och 

ett antal flerstegsmodeller har utvecklats. Gemensamt för dessa modeller är att 

processen sker i flera tidskrävande steg, som bör genomföras med precision och 

planering för bästa resultat. (Armenakis & Bedeian, 1999) En förändringsmodell kan se 

ut på flera olika sätt, exempelvis består Kotters (1995) modell av följande åtta steg: (1) 

att etablera en känsla av nödvändighet; (2) att forma en kraftfull koalition som guidar 

och leder förändringsarbetet; (3) att skapa en vision för förändringen; (4) att 

kommunicera visionen; (5) att bemyndiga andra att agera utifrån visionen; (6) att 

planera för och skapa kortsiktiga vinster; (7) att konsolidera förbättringar och producera 

mer förändring; (8) att institutionalisera nya förhållningssätt.  

2.3 Styrning, styrsystem och balans 
Styrning (eng. control) handlar om att påverka individers handlingssätt i en för 

organisationen önskvärd riktning. Detta för att öka möjligheterna att uppnå 

organisationens målsättningar. (Merchant & Van der Stede, 2007; Flamholtz, Das & 

Tsui, 1985) Styrningen kan utföras genom ett flertal olika styrmetoder. Exempelvis 

resultatstyrning, som bygger på att motivera och utvärdera individen med utgångspunkt 

i givna resultatmått; och målstyrning som grundar sig på att genom fastställda mål 

motivera individen att själv hitta en lösning för att uppnå dessa målsättningar. (Locke & 

Latham, 2002; Merchant & Van der Stede, 2007) 

Styrningen kan delas in i formell respektive informell styrning, där den formella 

styrningen syftar på de konkreta regler och standarder som finns, medan den informella 

styrningen framförallt är ett resultat av den kultur som råder inom en organisation. 

(Langfield-Smith, 1997) En organisationskultur utgörs av de allmänna värderingar, 

normer och övertygelser som råder inom en organisation, och som påverkar 

medarbetarnas beteenden, arbetssätt och sätt att tänka. (Flamholtz et al, 1985; Ouchi, 

1979) Klanstyrning är en variant på kulturell styrning som går ett steg längre, och syftar 

till att på ett rituellt sätt få medarbetarna att ta till sig organisationens värderingar och ta 

del av och lära sig deras arbetssätt. (Ouchi, 1979)  

Det går också att dela in styrningen i tre nivåer; strategiformulering (eng. strategy 

formulation), taktisk styrning (eng. management control) respektive operativ styrning 

(eng. task control). Strategiformuleringen  syftar på fastställandet av vilka målsättningar 

och strategier som ska gälla. Den taktiska styrningen handlar om det systematiska 
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arbetet med att implementera och genomföra de valda strategierna, medan den operativa 

styrningen syftar till att utföra de dagliga arbetsuppgifterna på det mest effektiva sättet. 

(Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus & Nilsson, 2014) Målöverensstämmelse, det 

vill säga att medarbetarnas målsättningar stämmer överens med organisationens, är en 

viktig aspekt för att åstadkomma en ändamålsenlig styrning. (ibid.)   

Styrsystem (eng. management control systems, MCS) utgörs av styrverktyg och 

mekanismer som används i syfte att uppnå organisationens bestämda målsättningar och 

genomföra dess strategier. (Ouchi, 1979; Otley, 1999) Styrsystemet inom en 

organisation består ofta av flera delkomponenter, som bildar ett paket med olika 

styrverktyg. Olika verktyg kan då användas för att på ändamålsenliga sätt kunna planera 

verksamheten, mäta och utvärdera prestationer och resultat, utforma belöningssystem, 

utforma organisationens övergripande struktur och organisering samt genom 

organisationskultur påverka medarbetarna. (Malmi & Brown, 2008) Dessa 

styrkomponenter bör då företrädesvis vara länkade till varandra, för att fungera som ett 

sammahållet styrsystem. (ibid.) Balans mellan styrsystemets olika delkomponenter är 

centralt i detta sammanhang, och kan exempelvis syfta på en väl avvägd blandning av 

finansiella och icke-finansiella mått som i det balanserade styrkortet (eng. the Balanced 

Scorecard). (Kaplan & Norton, 1992). Balans i styrpaketet handlar också om viktningen 

mellan olika delkomponenter, styrverktygens kopplingar till varandra och 

överensstämmelsen mellan deras styrriktningar. (Nilsson, 2010) 

2.4 New Public Management 
New Public Management (NPM) utgör ett samlingsbegrepp för en samling doktriner 

som avser att reformera den offentliga sektorns styrning och organisation till att mer 

efterlikna den privata sektorn. NPM har förklarats syfta till att reducera kostnaderna och 

öka effektiviteten inom de offentliga verksamheterna. (Hood, 1991) Den ökande 

populariteten för NPM under 1980-talet anses vara kopplad till fyra andra trender inom 

offentlig förvaltning under samma tidsperiod. Den första trenden handlar om att minska 

och motverka ökningen av den offentliga sektorns omfattning, i syfte att hushålla med 

resurserna och undvika onödig administration. Den andra trenden utgörs av 

privatiseringar av offentliga verksamheter, och den tredje handlar om automatisering 

och användningen av informationsteknologi vid utförandet av de offentliga tjänsterna. 

Den fjärde trenden är utvecklingen av en mer internationell agenda, med mer fokus på 

internationell samverkan och mer harmoniserade arbetssätt inom de offentliga 

verksamheterna. (ibid.) 

 

Hood (1995) har identifierat sju vanligt förekommande doktriner inom NPM; varav den 

första handlar om en uppdelning av de offentliga organisationerna till separata enheter 

för varje slag av offentlig ”produkt” som de tillhandahåller. Den andra doktrinen utgörs 

av införandet av starkare konkurrens mellan olika organisationer inom den offentliga 

sektorn, och även gentemot organisationer inom privat sektor. Den tredje doktrinen 

innebär att i större utsträckning använda ledarskapstekniker som är vanliga inom privat 

sektor, och den fjärde att lägga större vikt vid en effektiv resursanvändning. Den femte 

doktrinen handlar om att etablera en mer aktiv kontroll över offentliga organisationer 

och deras högre chefer och den sjätte utgörs av införandet av mätbara 

prestationsstandarder. Den sjunde och sista doktrinen kan beskrivas som försök att 

kontrollera offentliga organisationer utifrån förutbestämda resultatmått. (ibid.) Vidare 

har NPM presenterats som ett ramverk som passar alla situationer och alla länder, 

oavsett om det implementeras lokalt eller centralt, och inom alla slag av offentliga 

verksamheter. (Hood, 1991)  
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2.5 Tillitsbaserad styrning och ledning 
Tillitsbaserad styrning handlar om styrmetoder som syftar till att genom ökad tillit 

åstadkomma en ökad kvalitet i offentligt finansierade tjänster. Tilliten i sammanhanget 

bygger på tre hörnstenar som handlar om kultur, styrning och arbetstagarorganisation, 

och tilliten avses att omfatta både de offentligt anställda och medborgarna. (Bringselius, 

2017) Tillit kan sägas vara en av tre grundläggande styrmekanismer för organisationer, 

tillsammans med de andra mekanismerna som är marknad respektive hierarki. (Adler, 

2001) En av anledningarna till att det idag läggs ett stort fokus på tillit är den kritik som 

riktats mot de värderingar och arbetssätt som inspirerats av NPM, och som i hög grad 

präglat den offentliga förvaltningen de senaste decennierna. Genom att bättre ta vara på 

personalens kompetenser, istället för att i alltför hög utsträckning förlita sig på den 

administrativa utvärdering och prestationsmätning som NPM gett uttryck för; finns en 

potential att kunna genomföra välfärdstjänsterna på ett mer kvalitativt sätt. (Bringselius, 

2017) 

Tillitsdelegationen föreslår begreppet tillitsbaserad styrning och ledning framför 

tillitsbaserad styrning, för att betona att tilliten inte bara handlar om styrning utan även 

om de arbetssätt som används och den kultur som råder. Kulturen och ledarskapet får 

därmed en framträdande roll i detta sammanhang. (SOU 2018:47) Tillitsdelegationen 

använder följande definition för begreppet tillitsbaserad styrning och ledning: “styrning, 

kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och medborgarens behov, där 

varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga 

tilllitsfulla [sic] relationer samt säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa 

medborgaren.” (SOU 2018:47, s. 22)  

De sju grundläggande principerna för tillitsbaserad styrning och ledning är tillit, 

medborgarfokus, helhetssyn, handlingsutrymme, stöd, öppenhet och kunskap. (SOU 

2018:47) Tilliten handlar om en strävan efter att lita på de personer med vilka samarbete 

sker, och medborgarfokus att intressera sig för medborgarens upplevelser och att 

försöka förstå vad medborgaren värdesätter. Helhetssynen handlar om att uppmuntra 

alla som ingår i styrkedjan till samarbete och helhetsansvar, och handlingsutrymme att 

delegera ansvar samtidigt som tydlighet råder kring behörighet att fatta beslut. 

Öppenhet syftar på informationsdelning och att det ska vara högt i tak, och stödet ska 

vara verksamhetsnära och kvalificerat i kärnverksamheten. Kunskapen handlar om att 

basera arbetssätt på beprövad erfarenhet och att främja och premiera utvecklingen av 

medarbetarnas kunskaper. (ibid.) Den tillitsbaserade styrningen och ledningen bör 

omfatta hela styrkedjan, från de politiska beslutsfattarna till medarbetarna i den 

offentliga verksamheten. Bringselius (2017) framhåller därför fem grundläggande 

relationer, som behöver kännetecknas av tillit för att denna genomgående tillitsstyrning 

ska vara möjlig. Dessa är tillit mellan förvaltning och medborgare; mellan den politiska 

huvudmannen och förvaltningen; mellan olika beslutsnivåer och grupper inom 

förvaltningen; mellan relaterade verksamheter inom den offentliga förvaltningen samt 

mellan förvaltningen och granskande och normerande verksamheter.  

När Statskontoret gjorde en kartläggning av pågående projekt som främjar idé- och 

verksamhetsutveckling inom statliga myndigheter, framkom att mer än hälften av 

myndigheterna driver sådana projekt för att utveckla en mer tillitsbaserad styrning. 

(Statskontoret, 2018) Sådana projekt är vanligast inom de större myndigheterna, och de 

syftar oftast till att effektivisera myndighetens verksamhet, och även att bättre ta tillvara 

kompetenser och erfarenheter samt att minimera onödig administration. (ibid.) 

Regeringskansliet är ett exempel på en statlig verksamhet som kännetecknas av tillit, då 

det gäller relationen mellan politiker och tjänstemän. Detta eftersom det är tydligt vad 
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politikerrollen respektive tjänstemannarollen avses innebära, och individerna inom 

respektive grupp vet vad som förväntas av dem och vad som förväntas av den andra 

gruppen. Detta har skapat en balanserad relation mellan politikerna och tjänstemännen, 

där båda grupperna vet sina roller, vad som förväntas av dem och vad de kan förvänta 

sig av de andra. (Niemann, 2017) 

2.6 Studiens teoretiska modell 
Det teoretiska ramverket sammanfattas nedan och illustreras av figur 1. Modellen är 

specifik för denna fallstudie av Skatteverket och deras arbete med att införa en 

tillitsbaserad styrning. Utgångspunkten är därför att styrformer inspirerade av New 

Public Management (NPM) har utgjort det rådande styrsystemet. Detta främst i form av 

resultatbaserad styrning. Litteraturen har indikerat att de styrformer som NPM gett 

uttryck för inte visat sig vara så effektiva som förväntat; utan istället i flera hänseenden 

resulterat i ökade administrations- och styrkostnader på bekostnad av verksamhetsnära 

aktiviteter.  

Den institutionella teorin tillsammans med organisatoriskt lärande antas kunna vara 

förklarande till varför det uppstår en förändring, och i modellen representeras dessa som 

externa och interna faktorer som skapar ett tryck för förändring. Därefter startas 

förändringsprocessen där det nya styrsystemet, som grundar sig på tillitsbaserad 

styrning och ledning, implementeras i organisationen. Implementeringen förväntas vara 

ganska centraliserad och strukturerad, och genomföras på likartat sätt genomgående 

inom organisationen. Det antas i enlighet med teorin att en förändringsmodell används. 

Detta dels för att hantera förväntade utmaningar med implementeringen, men också för 

att förändringen ska bli strukturerad och framgångsrik. När den tillitsbaserade 

styrningen är implementerad förväntas fokus i styrningen ligga på de sju grundläggande 

principerna inom den tillitsbaserade styrningen som syns på den nedersta raden i 

modellen. 

Figur 1  Modell 1 - Illustration av studiens teoretiska modell.  
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3. METOD 
I detta kapitel redogörs för studiens forskningsansats samt de urvals- och 

datainsamlingsmetoder som används. Slutligen diskuteras studiens metod och en 

reflektion görs över studiens validitet och reliabilitet.  

3.1 Forskningsansats och metodval 
Studien utgår från en deduktiv forskningsansats, vilket innebär att undersökningen sker 

med utgångspunkt i befintlig teori. (David & Sutton, 2011) Denna teori används dels för 

att förklara bakgrunden till den pågående utvecklingen av styrningen inom den 

offentliga sektorn, och dels som stöd vid tolkning och analys av studiens empiriska 

material. Den vetenskapliga ansats som präglar studien är konstruktionismen, som 

innebär ett fokus på mening, innebörder och interaktioner. (ibid.) Detta eftersom studien 

syftar till att skapa en djupgående förståelse för vad etableringen av en tillitsbaserad 

styrning innebär för den organisation som studeras; och hur arbetssätt förändras och 

utmaningar hanteras.  

 

Studien genomförs utifrån en kvalitativ metod, vilket innebär att tonvikten läggs på 

insamling av icke-numeriska data i huvudsak. En kvalitativ metod syftar således till att 

på ett icke-kvantifierat sätt undersöka frågor som ger uttryck för forskningsobjektens 

handlingar, upplevelser och prioriteringar. För att kunna erhålla och skapa en djupare 

förståelse för forskningsobjektens upplevelser är det lämpligt med en viss grad av 

öppenhet i de frågor som används vid datainsamlingen. (David & Sutton, 2011) 

Eftersom denna studie syftar till att skapa en djupare förståelse för hur den 

tillitsbaserade styrningen och ledningen implementeras och används i en verksamhet 

inom en statlig myndighet och vilka utmaningar det innebär, bedöms en kvalitativ 

metod i form av en fallstudie och kvalitativa intervjuer vara lämpligt. 

3.2 Litteraturstudie 
För att kunna skapa en bredare och djupare förståelse för det ämnesområde som valts 

har en litteraturstudie genomförts. Sökning efter vetenskapliga artiklar har i huvudsak 

gjorts via Google Scholar samt de databaser som Luleå tekniska universitet 

tillhandahåller. Exempel på sökord som använts är; management control systems, 

tillitsbaserad styrning, New Public Management, organizational control och 

organizational learning. Sökningar har också gjorts via sökmotorn Google, främst då 

det gäller information om tillitsreformen och tillitsbaserad styrning. Information från 

utredningar som gjorts har hämtats från Regeringskansliets och Statskontorets 

hemsidor. Facklitteratur inom ämnesområdet redovisning och styrning har också 

studerats, vars litteraturhänvisningar i sin tur lett vidare till ytterligare användbar och 

relevant litteratur.  

3.3 Val av studieobjekt 
I början av planeringsarbetet för studien var avsikten att göra en jämförande studie av en 

statlig myndighet respektive en kommun, och undersöka vilka likheter och skillnader 

som finns i implementeringsarbetet avseende tillitsbaserad styrning inom respektive 

verksamhet. Under studiens fortsatta planering bestämdes dock att avgränsa 

undersökningen till en statlig myndighet. Orsaken till detta var framförallt arbetets 

tidsbegränsning och insikten om att flertalet kommunala och statliga verksamheter är 

uppbyggda på relativt olika sätt. Detta begränsar dels jämförbarheten mellan 

verksamheterna och dels förutsättningarna att kunna göra en meningsfull studie på utsatt 

tid. Genom att fokusera på en verksamhet ges samtidigt större möjligheter att på ett 

ingående sätt studera deras sätt att implementera den tillitsbaserade styrningen, vilket 
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redan från början varit det grundläggande syftet med studien. Eftersom det redan gjorts 

flera ingående studier av kommuner och landsting och deras arbete med tillitsbaserad 

styrning, bedöms det vara relevant att studera en statlig myndighet och deras arbete med 

att införa tillitsbaserad styrning i sin verksamhet. 

3.3.1 Skatteverket 

Den statliga myndighet som valts ut för studien är Skatteverket. Detta med 

utgångspunkt i deras skattekontor i Luleå, där fallstudien genomförs genom intervjuer 

med anställda vid kontoret. Valet att studera Skatteverket och deras arbete med att 

införa tillitsbaserad styrning grundar sig på deras betydelse som en av de större statliga 

myndigheterna; samt att de finns representerade i Luleå med ett skattekontor vilket 

underlättar genomförandet av intervjustudien. I förordet till Skatteverkets 

verksamhetsplan för 2018-2020 skriver deras generaldirektör Katrin Westling Palm 

bland annat följande: “Vi måste löpande förändra våra arbetssätt och jobba mer agilt, 

modigt och tillitsbaserat.” (Skatteverket, 2017) Detta tyder på att Skatteverket är i 

etableringsstadiet av en tillitsbaserad styrning av verksamheten, och avser att 

vidareutveckla detta under denna tidsperiod, vilket utgör ytterligare en faktor som gör 

det relevant att studera Skatteverket i detta arbete.    

Skatteverkets huvudsakliga uppgifter består förutom att samla in skattepengar av att 

sköta folkbokföringen, registrera bouppteckningar och fungera som borgenär åt staten. 

(Skatteverket, u.å.a) Skatteverket har kontor på ett hundratal orter i landet och totalt 

finns cirka 10 500 anställda. Skatteverkets verksamhet är indelad i nio avdelningar; 

skatte-, storföretags-, folk- och fastighets-, kundmötes-, kommunikations-, rätts-, IT-, 

HR-, respektive administrativa avdelningen (Skatteverket, u.å.b) Skatteavdelningen är 

den största avdelningen, som sysselsätter cirka 6 000 av myndighetens medarbetare. 

(Anonym, personlig kommunikation, 18 mars 2019) Skatteverket arbetar på regeringens 

uppdrag, och regeringen stadgar Skatteverkets övergripande mål och deras ekonomiska 

ramar via årliga regleringsbrev. (Skatteverket, u.å.c)  

Skattekontoret i Luleå sysselsätter cirka 150 personer, som främst arbetar inom 

skatteavdelningen och folk- och fastighetsavdelningen, med skatteärenden respektive 

folkbokföringsärenden. Skatteverkets verksamhet inom avdelningarna är indelade i 

enheter, som var och en leds av en enhetschef. Dessa har i sin tur har underordnade 

sektionschefer, som ibland befinner sig på andra orter än enhetschefen. En sektion är 

den organisatoriska nivå som består av en grupp handläggare och som leds av en 

sektionschef. Sektionerna består ofta av cirka 18-20 medarbetare. (Anonym, personlig 

kommunikation, 18 mars 2019) Genom att intervjua anställda vid Skatteverket inom 

yrkesrollerna enhetschef, sektionschef och medarbetare i form av handläggare ges det 

möjlighet till en djupgående förståelse för deras arbete med tillitsbaserad styrning, 

utifrån både chefs- och medarbetarperspektiv.  

3.4 Fallstudie 
En fallstudie är en studie av en specifik och avgränsad enhet. Den enhet som studeras, 

fallstudieobjektet, kan exempelvis utgöras av en organisation eller ett samhälle. (David 

& Sutton, 2011) Fallstudien syftar till att på ett djupgående sätt studera den karaktäristik 

och komplexitet som präglar fallstudieobjektet. En fallstudie innebär att tonvikten läggs 

på fallstudieobjektet, och den inre validiteten är därmed central. (ibid.) Eftersom 

avsikten med denna studie är att på ett grundligt sätt studera Skatteverkets sätt att 

implementera en tillitsbaserad styrning av verksamheten, anses en fallstudie vara en 

lämplig studieform. Studien gör det möjligt att söka svar på studiens forskningsfrågor 

på ett strukturerat och enhetsspecifikt sätt, som också bidrar till förståelse om den 

förändringsprocess som detta medför och dess utmaningar.   
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3.5 Urvalsram och urvalsmetod 
En population syftar på samtliga fall som kan inkluderas i en studie. En urvalsram 

består av varje enhet i populationen. Utifrån urvalsramen görs studiens urval av 

undersökningsenheter. (David & Sutton, 2011) Denna studie syftar till att undersöka 

implementeringen av tillitsbaserad styrning inom Skatteverkets skatte- och 

folkbokföringsverksamhet, i huvudsak inom skattekontoret i Luleå. Därmed består den 

population som ligger till grund för urvalsramen av de medarbetare som är verksamma 

inom dessa verksamhetsgrenar på kontoret. Urvalsramen består därmed i sin helhet av 

samtliga chefer och medarbetare inom skatte- och folkbokföringsverksamheten i Luleå.  

Användningen av ett icke-sannolikhetsbaserat urval anses vara lämpligt i situationer då 

det är svårt att identifiera alla de fall som bildar en population, och utifrån dessa göra ett 

sannolikhetsurval. Ett icke-sannolikhetsbaserat urval är också att föredra när 

restriktioner såsom tid eller kostnader gör det opraktiskt att undersöka en utspridd 

population. (David & Sutton, 2011) Eftersom etableringen av den tillitsbaserade 

styrningen på Skatteverket bedöms vara i ett relativt tidigt skede i nuläget, består 

studiens urvalsram av individer som sannolikt har varierande kunskaper om det ämne 

som studeras. Detta har bidragit till att författarna bedömt det vara svårt att inom givna 

tidsramar sammanställa urvalsramen på ett sätt som möjliggör ett meningsfullt 

sannolikhetsurval. Ett icke-sannolikhetsbaserat urval bedöms därför vara mer lämpligt 

att använda i denna studie än ett sannolikhetsbaserat urval.  

Ett selektivt urval bygger på att mot bakgrund av kunskap och erfarenhet välja ut de 

urvalsenheter som bedöms inneha ämnesspecifika kunskaper, och som därmed betraktas 

som lämpliga för studien. (David & Sutton, 2011) Mot bakgrund av urvalsramens 

beskaffenhet bedöms det vara lämpligt att använda ett selektivt urval för att välja ut 

intervjupersonerna. Genom att välja ut personer som är väl insatta i det förändrings- och 

implementeringarbete som studeras, ökar möjligheten att få tydliga och detaljerade svar 

på intervjufrågorna. Detta leder i sin tur till ökade möjligheter att få fram konkreta svar 

på studiens forskningsfrågor. Samtidigt är det viktigt att i det selektiva urvalet verka för 

att åstadkomma en nyanserad och balanserad bild av vad förändringsarbetet innebär 

inom den aktuella organisationen. Därför är avsikten att intervjua anställda på både 

chefs- och medarbetarnivå. 

3.5.1 Genomförande av urvalet 

Det selektiva urvalet genomfördes i huvudsak i samarbete med en sektionschef på 

skattekontoret i Luleå. Sektionschefen kontaktades och informerades om studien och 

dess inriktning, och att författarna önskade intervjua några medarbetare på både 

chefsnivå och medarbetarnivå om Skatteverkets arbete med att införa tillitsbaserad 

styrning. Sektionschefen erbjöd sig att att höra sig för på kontoret angående vilka som 

dels är mest insatta i dessa frågor och dels vore intresserade av att delta i studien. 

Sektionschefen fick på begäran kompletterande information om studien via e-post. 

Denne återkom en kort tid senare med kontaktuppgifter till fem anställda, som uppgavs 

vara insatta och villiga att delta i studien. Dessa fem individer utgjordes av fyra chefer 

och en handläggare. Författarna fick kontakt med tre av cheferna samt handläggaren, 

och gav dem vidare information om studien. Dessa fyra personer gick med på att delta i 

studien, och tider bokades sedan för intervjuerna. Eftersom författarna ansåg att det vore 

relevant att intervjua ytterligare en anställd på medarbetarnivå, ställdes frågor till de två 

sektionschefer som intervjuades om de kunde höra sig för i sina sektioner om någon av 

medarbetarna kunde tänka sig bli intervjuad. En av dessa svarade med kontaktuppgifter 

till en medarbetare som var intresserad, och en intervju bokades och genomfördes med 
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denne. Därmed består intervjustudien av totalt fem intervjuer, med tre chefer respektive 

två medarbetare.   

3.6 Kvalitativa intervjuer 
David och Sutton (2011) förklarar att det som gör en intervju kvalitativ är frågornas 

utformning och det utrymme som ges åt intervjupersonen att uttrycka sina svar. En 

intervju kan definieras utifrån graden av struktur, det vill säga hur pass ordnad och 

fastställd struktur som intervjun är upplagd enligt, och graden av standardisering som 

syftar på frågornas nivå av tillslutning avseende svarsalternativen.   

Vid datainsamlingen för denna studie bedöms det vara lämpligt att använda 

semistrukturerade intervjuer med intervjufrågor som i huvudsak är ostandardiserade. 

Det semistrukturerade upplägget innebär att intervjuerna är upplagda enligt en 

principiell struktur. Detta för att nyttja intervjutiden effektivt; samtidigt som det är 

möjligt att till viss del avvika från denna struktur ifall det bedöms lämpligt för att lättare 

kunna fånga den enskilda intervjupersonens tankar och erfarenheter. Att 

intervjufrågorna i huvudsak är ostandardiserade, det vill säga innebär öppna 

svarsalternativ, bedöms lämpligt mot bakgrund av studiens kvalitativa inriktning. Detta 

gör det möjligt att på ett ingående sätt ta del av intervjupersonernas upplevelser och 

tankegångar om ämnet utifrån de frågor som ställs.  

3.6.1 Intervjustudie i två faser 

Före genomförandet av de första intervjuerna har författarna en mycket begränsad 

kännedom om vilka arbetssätt som Skatteverket använder för att forma en tillitsbaserad 

styrning. När de första intervjuerna genomförs kommer författarna sannolikt att få 

tillgång till en stor mängd information, som bidrar till att skapa en förförståelse inför de 

följande intervjuerna. Det bedöms därför vara lämpligt att genomföra intervjustudien i 

två faser. Detta ger möjlighet att anpassa och vidareutveckla intervjufrågornas 

utformning inför de kommande intervjuerna, för att lättare få fram ytterligare 

information vid dessa intervjuer.  

Den första intervjufasen utgörs av de första två intervjuerna, med en enhetschef 

respektive en sektionschef. Inför dessa intervjuer har intervjufrågorna huvudsakligen 

utformats mot bakgrund av referensramens teori. Mot bakgrund av de svar som lämnats 

vid dessa första intervjuer anpassas intervjuguiden inför de kommande intervjuerna, 

som genomförs med två medarbetare respektive en sektionschef. Intervjuguidens 

grundläggande struktur kommer att vara likartad, samtidigt som vissa frågor justeras 

mot bakgrund av vad som framkommit under den första intervjufasen. Detta för att 

undvika att den första fasens intervjuer styr de senare intervjuerna alltför mycket; utan 

istället låta den grundläggande kunskap som dessa intervjuer medfört utgöra en grund 

för fortsatt insamling av empiri. Detta görs för att på ett mer relevant sätt få tillgång till 

ytterligare information vid dessa intervjuer, vilket i sin tur ökar möjligheten att komma 

fram till välgrundade svar på studiens forskningsfrågor. 

3.6.2 Analysmetod 

För att analysera intervjumaterialet används en tematisk analysmetod. En tematisk 

analys syftar till att identifiera de centrala, återkommande teman och mönster som 

datamaterialet ger uttryck för. (Braun & Clarke, 2006) Ett tema ringar in något 

betydelsefullt i datamaterialet. Dess relevans beror inte enbart på i vilken utsträckning 

temat kvantifieras i datamaterialet, utan dess betydelse beror framförallt på att det 

fångar något av central betydelse med avseende på studiens forskningsfrågor och som 

bidrar till besvarandet av dessa. (ibid.)  
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Braun och Clarke (2006) föreslår en tematisk analysprocess i sex steg. Det första steget 

handlar om att forskaren bekantar sig med det insamlade materialet, genom exempelvis 

transkribering, genomläsning i omgångar och anteckning av idéer. Det andra steget är 

att påbörja kodningen av materialet, det vill säga att systematiskt notera relevanta 

aspekter på det data som analyseras och koppla det till koderna. Det tredje steget är att 

söka efter teman i det kodade materialet, och det fjärde att utvärdera dessa teman och 

undersöka huruvida de stämmer med det underliggande materialet. Det femte steget är 

att på ett tydligt sätt definiera och namnge de teman som valts ut, och det sjätte att med 

hjälp av dessa teman slutföra analysarbetet och komma fram till slutsatser på 

forskningsfrågorna. (ibid.) 

Analysarbetet i denna studie inleds med att författarna transkriberar de genomförda 

intervjuerna. Därefter refereras intervjuerna i empiriavsnittet, och i samband med detta 

noteras de aspekter som är återkommande och som uppfattas vara de mest centrala i 

sammanhanget. Sedan väljs preliminära teman utifrån det kodade materialet, och 

författarna går därefter igenom de transkriberade intervjuerna och intervjureferaten igen 

för att säkerställa att dessa teman fångar de mest centrala fenomen som framkommit. 

Efter att teman valts ut slutgiltigt genomförs analysarbetet, med stöd av den teorimodell 

som sammanfattar studiens teoretiska referensram.  

3.6.3 Forskningsetik 

De etiska överväganden som gjorts inför intervjustudien handlar om informerat 

samtycke, integritetsskydd och konfidentialitet. Informerat samtycke innebär att de 

individer som deltar i studien gör det helt frivilligt, och utan att utsättas för någon form 

av manipulation eller annan oskälig påverkan. (David & Sutton, 2011) Vid 

genomförandet av denna fallstudie har samtliga individer som intervjuats deltagit 

frivilligt. Intervjupersonerna har också blivit informerade om vad som är studiens syfte 

innan intervjuerna genomförts. För att värna om intervjupersonernas integritet 

presenteras intervjumaterialet i anonymiserad form i rapporten, och utanför Skatteverket 

är det enbart författarna som känner till deras identiteter. Däremot presenteras enligt 

överenskommelse med intervjupersonerna uppgifter om respektive intervjupersons 

yrkesroll, arbetsuppgifter och anställningstid. Detta för att lättare kunna sätta in varje 

intervju i sitt sammanhang, vilket bidrar till att styrka studiens trovärdighet och 

relevans. 

3.7 Metoddiskussion 
Den kvalitativa metod som valts, i form av en fallstudie som genomförs med hjälp av 

kvalitativa intervjuer, ger möjlighet att på ett ingående och detaljerat sätt ta del av 

information om studieobjektet. Eftersom studien syftar till att skapa en djupare 

förståelse för Skatteverkets arbete med tillitsbaserad styrning anses denna metod vara 

ändamålsenlig. Användningen av ett icke-sannolikhetsurval i form av ett selektivt urval 

skulle eventuellt kunna leda till ett skevt urval, men samtidigt är avsikten att ta del av så 

detaljerad och djupgående information som möjligt. Detta gör det relevant att välja ut 

intervjupersoner som uppfattas vara väl insatta i i arbetet med tillitsbaserad styrning, 

och som därmed har möjlighet att bidra med mycket tankar och erfarenheter.  

Att ta hjälp av chefer inom organisationen vid genomförandet av det selektiva urvalet 

gör urvalet både mer praktiskt och mer tidseffektivt. Detta då dessa chefer har stor 

kännedom om organisationen och därmed har betydligt större möjligheter än författarna 

själva att undersöka vilka medarbetare som både är insatta i ämnet och intresserade av 

att delta i studien. Att ta hjälp av individer inom en organisation för att genomföra 

urvalet innebär visserligen en risk för att urvalet kan vinklas. Detta skulle då kunna leda 

fram till missvisande resultat, exempelvis att individer med en positiv inställning väljs 
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ut men inte de som är kritiska på något sätt. Detta skulle kunna leda till att goda 

exempel lyfts fram medan utmaningar och svårigheter döljs. Författarnas bedömning är 

dock att risken för att en sådan problematik skulle uppstå är mycket låg. Detta dels 

eftersom de ledande tjänstemän som hjälper till i urvalsprocessen representerar en 

myndighet som anses ha ett högt förtroende och trovärdighet (Rimér, 2017), och vars 

verksamhet bygger på korrekthet och sanningsenlighet. Dels eftersom det utifrån 

författarnas perspektiv inte borde finnas någon egentlig anledning inom en statlig 

myndighet som Skatteverket att försöka framställa situationen som mer fördelaktig än 

den är. Särskilt eftersom den tillitsbaserade styrningen är ett förhållandevis nytt 

begrepp, som fortfarande är under utveckling inom den statliga sektorn. Dessutom 

borde det som författarna ser det finnas ett intresse att synliggöra eventuella utmaningar 

som uppstår i förändringsarbetet, för att bättre kunna hantera dessa i fortsättningen. 

3.7.1 Validitet 

Validitet handlar om överensstämmelsen mellan insamlad data och verkligheten, det vill 

säga till vilken grad studiens mätinstrument mäter det som de avser att mäta. (David & 

Sutton, 2011) Validiteten kan delas in i intern respektive extern validitet. Den interna 

validiteten syftar på de faktiska observationerna och till vilken grad det insamlade 

datamaterialet ger uttryck för observationernas karaktäristik på ett korrekt och riktigt 

sätt. Den externa validiteten, som även kallas generaliserbarhet, handlar om i vilken 

utsträckning insamlad data kan anses vara representativ för hela den population från 

vilken urvalet har gjorts. (ibid.)  

I denna studie bedöms den interna validiteten vara relativt hög. Detta eftersom den 

valda datainsamlingsmetoden, som utgörs av semistrukturerade djupintervjuer med i 

huvudsak ostandardiserade frågor, ger goda möjligheter för de personer som intervjuas 

att ge uttryck för sina tankar, upplevelser och erfarenheter på ett ingående och detaljerat 

sätt. Eftersom intervjupersonerna väljs ut selektivt med utgångspunkt i deras kunskaper 

om arbetet med att etablera en tillitsbaserad styrning inom den aktuella organisationen, 

bör deras svar i hög grad kunna anses återspegla verkligheten inom organisationen.  

Generaliserbarheten, det vill säga den externa validiteten, bedöms vara betydligt lägre 

än den interna validiteten. Detta eftersom att det enbart är en statlig myndighet som 

studeras, det vill säga Skatteverket, och en begränsad del av deras verksamhet i form av 

ett skattekontor. Ambitionen är dock inte är att generalisera studiens observationer till 

samtliga statliga myndigheter, utan att på ett ingående sätt genom en fallstudie 

undersöka förändringsarbetet inom den utvalda myndigheten, och framförallt kontoret i 

Luleå och dess verksamhet. 

3.7.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om repeterbarheten över tid för en viss metod för datainsamling, det 

vill säga huruvida studien kan upprepas vid en senare tidpunkt och då leda till samma 

resultat. När datainsamlingsmetoden utgörs av intervjuer, handlar det om huruvida 

personerna som intervjuas kommer att ge samma svar om de skulle intervjuas på nytt 

vid en annan tidpunkt. (David & Sutton, 2011) I denna studie skulle reliabiliteten kunna 

anses vara hög på kort sikt, men lägre sett ur ett längre framtidsperspektiv. Detta då den 

valda datainsamlingsmetoden innebär att det i regel bör vara möjligt att ta kontakt med 

intervjupersonerna igen vid ett senare tillfälle. Samtidigt är det tänkbart att deras 

upplevelser av det som frågorna berör kan komma att förändras över tid, i takt med att 

de förändringsarbeten som pågår inom organisationerna fortskrider. Detta skulle kunna 

innebära att intervjupersonerna ger annorlunda svar på intervjufrågorna vid ett nytt 

intervjutillfälle en längre tid senare.  
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4. EMPIRI 
I detta avsnitt behandlas det empiriska material som de kvalitativa intervjuerna 

resulterat i, uppdelat i de två intervjufaserna. Samtliga fem intervjuer återges i form av 

intervjureferat. Efter den första intervjufasen bestående av de första två intervjuerna 

görs en sammanfattad reflektion av den information som framkommit. Detta läggs till 

grund för utvecklingen av intervjufrågorna inför den andra intervjufasen, för att på ett 

effektivt sätt kunna söka efter ytterligare betydelsefull information vid dessa tre 

intervjuer.   

4.1 Första intervjufasen 

4.1.1 Intervju 1 - Enhetschef 

Den första intervjun genomfördes med en enhetschef inom skatteavdelningen, som har 

arbetat cirka 13 år inom Skatteverket varav åtta år i olika chefspositioner. Enhetens 

huvudsakliga arbetsområde är att utreda och motverka ekonomisk brottslighet. 

Enhetschefen förklarar att det framförallt är under de senaste två åren som de har arbetat 

med att etablera en tillitsbaserad styrning inom den verksamhet som denne är 

involverad i. För cirka ett år sedan medverkade en representant från Tillitsdelegationen 

vid en chefsdag, vilket enhetschefen upplever som det mest konkreta som har gjorts för 

att uttryckligen diskutera begreppet tillitsbaserad styrning. Detta eftersom Skatteverket 

inte har haft en särskilt samordnad process för att införa en tillitsbaserad styrning, utan 

implementeringen sker i många hänseenden på ett ganska decentraliserat sätt inom 

myndigheten. Samtidigt genomsyras många av de dokument som berör myndighetens 

inriktning av tillitsbegreppet, och även deras medarbetarpolicy. Detta är tecken på att 

hela myndigheten ändå går i riktning mot mer tillitsbaserade arbetssätt.   

“Vi för dialog och tar tillvara på ansvaret som ska komma underifrån 

snarare än styrning som ska komma uppifrån.” 

Medarbetaransvaret är något som enhetschefen upplever som centralt i detta 

sammanhang. Det vill säga behovet av att  medarbetarna tar sitt ansvar att efter bästa 

förmåga verkar för att uppnå verksamhetens målsättningar. En medarbetarens förmåga 

att ta ansvar är något som värderas mycket i den individuella lönesättningen. Att arbeta 

kundorienterat och med ett kundperspektiv är också en viktig aspekt som enhetschefen 

lyfter fram. Kundorienteringen handlar inom Skatteverkets utredningsverksamhet 

framförallt om att genomföra de utredningar som görs inom en rimlig tid. Detta för att 

den kund som är föremål för granskning inte ska behöva vänta oskäligt länge på ett 

beslut i ärendet. Enhetschefen anser att en betydelsefull del av ett tillitsbaserat arbetssätt 

är att medarbetarna förstår orsakerna till varför man gör olika saker inom myndigheten, 

för att de efter bästa förmåga ska kunna bidra till genomförandet av de målsättningar 

som finns.  

Användningen av ett teambaserat arbetssätt är en mycket betydelsefull del i 

Skatteverkets arbete med tillitsbaserad styrning förklarar enhetschefen. De team som 

har bildats är små och relativt självstyrande, eftersom de får mycket befogenheter 

delegerade. Det handlar exempelvis om att teamets medlemmar till stor del får 

bestämma hur arbetet läggs upp och hur de ska arbeta för att nå teamets mål, som 

teamet gemensamt sätter upp.  
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”Ett team är inte bara en grupp, utan det är en utveckling av en 

arbetsgrupp. Det måste finnas beroenden mellan varandra, man kanske 

har olika kompetenser eller olika lång erfarenhet, och olika delar som 

man behöver uppfylla genom att ha beroenden.” 

Enhetschefen förklarar att det skede då ett team etableras är central, eftersom ett 

teambaserat arbetssätt inte bara förutsätter att det finns en arbetsgrupp, utan en 

utvecklad arbetsgrupp där det finns beroenden mellan teamets medlemmar. Detta för att 

kunna åstadkomma en hög grad av samverkan i det arbete som utförs, så att 

teammedlemmarnas olika kompetenser tas tillvara. Det kan exempelvis handla om att 

medarbetarna i teamet har olika lång erfarenhet av arbetet, och det blir då är extra 

viktigt att samverka på ett sätt som gör att de nyblivna medarbetarna lär sig av dem som 

är rutinerade. Sektionscheferna är av central betydelse i etableringsstadiet, för att 

åstadkomma en struktur på teamarbetet och fungera som ett stöd åt medarbetarna i 

förändringsprocessen. När det teambaserade arbetssättet väl har funnit sin form på en 

sektion, är det dock meningen att sektionschefens roll ska minska beträffande 

styrningen av det dagliga arbetet. Detta eftersom teamet i det skedet förväntas klara av 

att sköta sina arbetsuppgifter gemensamt i hög grad, och att sektionschefen då inte 

längre har något behov av att detaljstyra arbetet. Meningen är att sektionschefen ska 

kunna lita till att arbetet fungerar och löper så som det ska när det teambaserade 

arbetssättet funnit sin form, medveten om de förmågor och kompetenser som teamets 

medlemmar besitter.   

En annan sak som enhetschefen lyfter fram är att verksamhetsutvecklingen inom 

myndigheten har förändrats, från att vara organiserad i separata avdelningar, till att nu 

vara en del av den operativa verksamheten. Detta gör att det blir lättare att genomföra 

förbättringar och utveckling av arbetssätt i praktiken, samt att genom pilotprojekt prova 

på idéer om förändrade arbetssätt i mindre skala. En utmaning som enhetschefen 

upplever är responsen på den enskilda individen och dennes arbetsinsats. Detta eftersom 

det teambaserade arbetssättet gör att mycket av kommunikationen mellan chef och 

medarbetare sker mellan chefen och teamet som helhet, vilket gör att den enskilda 

individens betydelse riskerar att hamna lite i skymundan. Det är därför viktigt att 

sektionschefen arbetar nära teamet och uppmärksammar vilka arbetsinsatser som var 

och en tillför i teamet. Detta både för att främja en god relation mellan chefen och varje 

enskild medarbetare, och för att på ett rättvist sätt kunna utvärdera arbetsinsatserna inför 

lönesättningen. En annan utmaning är hur utvärderingen av verksamheten som helhet 

ska ske fortsättningsvis. Detta då de kvantitativa måtten tonas ned och 

implementeringen av den tillitsbaserade styrningen sker decentraliserat vilket bidrar till 

att det finns många olika uppfattningar. En mer sammanhållen förändringsprocess då 

det gäller den tillitsbaserade styrningen hade möjligen varit fördelaktig i detta 

hänseende som enhetschefen ser det.   

Metoderna för att utvärdera personalens arbetsinsatser förändras när myndigheten går 

från en tidigare mer resultatbaserad styrning till en tillitsbaserad styrning. Tidigare var 

det vanligt att utvärderingen främst gjordes med utgångspunkt i antalet avslutade 

ärenden, men nu är det mer fokus på arbetsinsatsen som helhet och att vara en god 

teammedarbetare. Dock upplever enhetschefen att kvantitativa mått också behövs i 

någon mån, exempelvis när det gäller stora utredningar kan antalet utredningar som 

medarbetaren har pågående vara ett användbart mått. Detta eftersom de stora och långa 

utredningarna gör att det inte går att arbeta effektivt som medarbetare om denne bara 

har en enda utredning pågående. Samtidigt är det numera meningen att se mer till 

effekterna av det arbete som utförs än till kvantitativa mått. Exempelvis är en 
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målsättning är att åstadkomma ett minskat skatteundandragande snarare än ett visst 

antal skatterevisioner under ett år, även om skatterevisioner är ett av de verktyg som 

finns i detta arbete. Ytterligare en aspekt på den förändrade styrningen som 

enhetschefen lyfter fram är deras samverkan med de fackliga organisationerna. 

Enhetschefen anser att hen har blivit mer transparent i förhållande till facken på senare 

tid, och delar mycket information redan på idéstadiet för att kunna föra en konstruktiv 

dialog kring eventuella förändringar.   

4.1.2 Intervju 2 - Sektionschef 

Den andra intervjun genomfördes med en sektionschef inom folkbokförings-

verksamheten, som är en del av Skatteverkets folk- och fastighetsavdelning. Denne har 

arbetat cirka tio år inom folkbokföringen, först som handläggare och de senaste två åren 

som sektionschef. Sektionens sätt att implementera en tillitsbaserad styrning bygger 

främst på användningen av ett teambaserat arbetssätt. Det teambaserade arbetssättet 

började sektionen använda under 2014. Att sektionen började relativt tidigt med att 

tillämpa det teambaserade arbetssättet var i hög grad ett resultat av de idéer som den 

dåvarande sektionschefen gav uttryck för. Den dåvarande chefen hade tidigare arbetat 

på Försäkringskassan, där teambaserat arbetssätt hade tillämpats sedan en tid vilket 

denne upplevt som fördelaktigt. På folkbokföringssektionen började det teambaserade 

arbetssättet som ett pilotprojekt. Eftersom det teambaserade arbetssättet upplevdes 

fungera bra på sektionen kom det sedan att permanenteras. 

”Min roll i det hela är att ge ramarna; att säga att det här är ert ansvar.” 

Sektionschefen förklarar att dennes sektion består av två team, med cirka tio 

medarbetare i varje. Teamen håller teammöten flera gånger i veckan, där de diskuterar 

arbetsläget, överblickar situationen och delar upp arbetsuppgifter inom teamet. Hänsyn 

tas till varje medarbetares arbetssituation, så att de handläggare som redan har många 

pågående ärenden inte behöver ta hand om lika många nya ärenden som dem som har 

mindre att göra för tillfället. Medarbetarna turas om att vara teamledare, en uppgift som 

framförallt innebär att leda teammötena och uppdatera den teamtavla som visar 

mängden ärenden som teamet har. Sektionschefen själv deltar i vissa teammöten, och 

finns tillgänglig som stöd och coach åt teamen när behovet av detta finns. 

Sektionschefen försöker då i första hand hjälpa teamen att själva hitta en lösning på ett 

problem, snarare än att styra dem till en viss lösning.  

”I slutändan är det jag som är ansvarig och det är ju också viktigt för 

teamen att veta också, att dom inte ska lösa alla världens problem.” 

Det teambaserade arbetssättet har medfört att sektionschefsrollen förändrats i stor 

utsträckning. Detta eftersom den rollen tidigare handlade mer om fördelning av 

arbetsuppgifter till individerna i sektionen, en uppgift som teamen numera i stort sett 

sköter på egen hand. Sektionschefen har dock kommunicerat till teamen att det måste 

finnas utrymme för diskussion och förändring av de arbetssätt som tillämpas inom 

teamen. Särskilt då det på senare tid kommit flera nya medarbetare till sektionen, som 

då måste få möjlighet att uttrycka sina åsikter om de arbetssätt som används och ge 

konstruktiva förslag på förändringar. 

Begreppet tillitsbaserad styrning har inte kommunicerats särskilt mycket inom 

Skatteverket upplever sektionschefen. Detta eftersom tillämpningen av en tillitsbaserad 

styrning inom Skatteverket främst handlar om att driva och utveckla det teambaserade 

arbetssättet, ett begrepp som det har kommunicerats desto mer kring. Det varierar dock 

en hel del mellan olika sektioner på olika orter hur långt de har kommit med att införa 



19 
 

teambaserat arbetssätt. Samtidigt förs det mycket diskussioner om dessa frågor mellan 

chefer på olika sektioner och på olika orter, exempelvis i samband med chefsdagar. 

Eftersom denna folkbokföringssektion var tidigt ute med att börja arbeta teambaserat 

har de också kunnat dela med sig av sina erfarenheter till de sektioner som nu står i 

begrepp att börja arbeta teambaserat. Sektionschefen berättar att sektionen till viss del 

tagit hjälp av Susan A Wheelans teori om teamarbete, och att hen upplever att det är bra 

att ha lite inblick i teorier om teamarbete. Detta eftersom det tar sin tid att etablera ett 

välfungerande team, och att teorierna då kan utgöra ett bra stöd även om det inte är 

något som följs till punkt och pricka. Nyligen har det inom folk- och 

fastighetsavdelningen lanserats en målbild för år 2025, som innebär att avdelningens 

verksamhet då i sin helhet ska bedrivas med hjälp av teambaserade arbetssätt. Detta ser 

sektionschefen som ett tecken på att avdelningsledningen har uppmärksammat de 

fördelar som detta arbetssätt innebär.  

Då det gäller förbättringen av kvaliteten i arbetet och deras service till medborgarna, 

upplever sektionschefen att det teambaserade arbetssättet har resulterat i en större 

enhetlighet i ärendehanteringen. Det teambaserade arbetssättet medför att medarbetarna 

diskuterar ärenden med varandra mer frekvent än tidigare, vilket successivt bidrar till att 

medarbetarna inom teamet hanterar en viss typ av ärenden på mer likartat sätt. Att 

handläggningen blir mer enhetlig upplever sektionschefen som fördelaktigt, dels med 

tanke på rättssäkerheten och dels ur ett kundperspektiv. Detta eftersom bedömningen av 

en viss sakfråga ska vara likadan oavsett vilken handläggare som hanterar ärendet. Det 

teambaserade arbetssättet innebär också att teamet i högre grad än tidigare stöttar 

varandra vid exempelvis sjukfrånvaro, så att den frånvarande kollegans ärenden inte blir 

stillastående. Förutom att detta underlättar för medarbetaren när denne kommer tillbaka, 

är det ett bra bemötande gentemot kunden att undvika onödiga dröjsmål med beslut.  

”Det är väldigt svårt med mål och uppföljning för det finns inget i 

systemet som kan hjälpa till, så ofta handlar det om manuell uppföljning. 

Uppföljning är ju viktigt så att man vet när man har gjort ett bra jobb, för 

det måste man ju kunna veta. Vi har lite utmaningar där.” 

Sektionschefen menar att det även fortsättningsvis kommer att behöva finnas vissa 

kvantitativa produktionsmål i verksamheten, eftersom det är en konstant tillströmning 

av ärenden som måste hanteras. Ett sådant mått är exempelvis att ett nyinkommet 

folkbokföringsärende ska vara påbörjat inom ett visst antal dagar. Sektionschefen anser 

dock inte att antalet ärenden som en handläggare slutfört är det mest centrala måttet att 

använda vid utvärdering av medarbetarnas prestationer, eftersom det är många andra 

egenskaper som är viktiga när det teambaserade arbetssättet används. Istället är detta ett 

mått som används bland flera; där mjukare värden såsom bemötande, hjälpsamhet och 

förmåga att ta till sig ny kunskap också är viktiga. Alla förmågor sammantaget ligger till 

grund för löneutvecklingen, och förmågan att dela med sig av sina kunskaper till 

kollegorna i teamet är ett exempel på en egenskap som värderas högt.   

4.1.3 Reflektion över första intervjufasen 

När de första två intervjuerna genomförts har det blivit tydligt att Skatteverket redan i 

hög grad har börjat implementera den tillitsbaserade styrningen i sin skatte- och 

folkbokföringsverksamhet i Luleå. Det har även framkommit att mycket kring detta 

bygger på användningen av ett teambaserat arbetssätt. Det handlar också om att ge den 

enskilda medarbetaren ett större och mer omfattande ansvar för sitt arbete och för sin 

delaktighet i teamet.  
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Det har visserligen framgått att implementeringen av den tillitsbaserade styrningen skett 

på ett relativt decentraliserat sätt, snarare än enhetligt inom organisationen via direktiv 

från högre nivåer. Detta gör att det finns en del variationer mellan olika delar av 

verksamheten hur långt de kommit i detta förändringsarbete. Samtidigt har det 

framkommit att det förs mycket diskussioner mellan chefer inom olika delar av 

organisationen; som delar tankar och erfarenheter kring detta arbetssätt. Förmodligen är 

detta något som bidrar till att mycket kretsar kring det teambaserade arbetssättet, som i 

hög grad uppfattas vara Skatteverkets sätt att tolka den tillitsbaserade styrningen. 

Etableringen av det teambaserade arbetssättet gör att de handläggare som ingår i ett 

team får ett stort gemensamt ansvar för det dagliga arbetet, medan sektionschefen tar ett 

steg tillbaka och fungerar mer som en coach och ett stöd för teamet i det dagliga arbetet. 

Eftersom det teambaserade arbetssättet uppfattas som mycket centralt då det gäller 

Skatteverkets implementering av tillitsbaserad styrning, bedöms det vara relevant att 

fokusera mer på det teambaserade arbetssättet vid de kommande intervjuerna. Vid dessa 

intervjuer kommer det även att ställas frågor om tillitsbaserad styrning i allmänhet, men 

mycket med utgångspunkt i det teambaserade arbetssättet och hur detta tar sig uttryck i 

praktiken.  

Det har vidare framgått att resultatbaserade mått anses behövas även fortsättningsvis, 

men numera som ett slags mått bland flera snarare än det huvudsakliga 

utvärderingsmåttet. Detta gör att det vore intressant att i kommande intervjuer med 

handläggare ta reda på mer om på vilka grunder anställda på medarbetarnivå upplever 

att de utvärderas nu efter att arbetssätten börjat förändras i en mer tillits- och 

teambaserad riktning.   

Vid den andra intervjun framkom att viss grupputvecklingsteori av Susan A Wheelan 

har använts som stöd vid etableringen av ett teambaserat arbetssätt, även om den inte 

tillämpats fullt ut. Wheelans (2009) teori om grupputveckling utgår från en uppdelning 

av grupputvecklingsprocessen i fyra stadier. Det första stadiet bygger på ett beroende i 

förhållande till ledarskapet och en förväntan om att ledaren ska visa vägen, och ett 

tillstånd av relativt låg produktivitet. Det andra stadiet kännetecknas av konflikt, då 

gruppmedlemmarna är oense om gruppens mål och vilka arbetssätt som ska gälla. De 

tidigare normerna ifrågasätts under det andra stadiet, och successivt utvecklas nya mål 

och normer för gruppens arbete. Det tredje stadiet i grupputvecklingsprocessen 

kännetecknas av förtroende och struktur, med utvecklade diskussioner och 

förhandlingar om individernas roller, om organisationen och deras arbetssätt. Detta 

stadium leder vanligen fram till att teammedlemmarna skapar goda relationer till 

varandra och anpassar sig till de nya normer som etablerats. När det fjärde stadiet nås 

har de inre konflikterna balanserats, vilket gör att teamet på ett effektivt sätt kan arbeta 

för att tillsammans utföra sina arbetsuppgifter och uppnå sina gemensamma 

målsättningar.  

4.2 Andra intervjufasen 

4.2.1 Intervju 3 - Skattehandläggare 

Den tredje intervjun genomfördes med en skattehandläggare som arbetat inom 

Skatteverket cirka tre år, och som för närvarande arbetar med omprövningar. Sektionen 

där denne arbetar har använt ett teambaserat arbetssätt under de senaste två åren. 

Skattehandläggaren förklarar att tidigare, innan det teambaserade arbetssättet började 

användas, låg allt ansvar för fördelningen av arbetsuppgifterna hos sektionschefen, som 

delegerade ut arbetsuppgifter och i hög grad detaljstyrde verksamheten på sektionen. 

Detta skedde ofta utan att någon större hänsyn togs till varje individs arbetsbelastning. 
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Nu upplever skattehandläggaren att det teambaserade arbetssättet har medfört att 

betydligt mer ansvar har lagts ut på medarbetarna, och att de i sina respektive team får 

bestämma hur de vill jobba utifrån ett kund- och medarbetarperspektiv. De har använt 

sig av Susan A Wheelans grupputvecklingsteori och berört de fyra stegen en grupp kan 

ta i grupputvecklingen. I början av arbetet med att införa det teambaserade arbetssättet 

fanns det också ett pilotprojekt med teambook, ett verktyg som fungerar som ett stöd i 

teamutvecklingsprocessen.  

Inledningsvis när det teambaserade arbetssättet började användas hade varje team en 

utsedd teamledare, som då hade ett övergripande ansvar för exempelvis fördelningen av 

ärenden inom teamet. Med tiden har teamledarrollen dock utvecklats till en roterande 

roll, där teamets medlemmar turas om att vara gruppledare över en fyraveckorsperiod. 

Skattehandläggaren förklarar att teamledaren fortfarande har vissa bestämda 

arbetsuppgifter som medföljer rollen, en slags lägstanivå. Det är sedan upp till varje 

gruppledare på vilken nivå de vill sätta taket, och det finns således utrymme för en viss 

variation i teamledarrollens funktion beroende på vem som är teamledare för tillfället.  

”Balansen i gruppen är ju bättre nu, tidigare kunde det vara att en satt 

med många svårare utredningar medan en satt med bara enklare. Det är 

väl kanske en till fördel, och även att vi nu ser det som en gemensam 

arbetsuppgift. Laget före jaget.” 

Skattehandläggaren förklarar vidare att teamet har en kontinuerlig dialog om hur arbetet 

fortskrider för varje teammedlem; detta för att tillsammans kunna lösa eventuella 

problem och uppnå teamets målsättningar. Förändringsarbetet har varit en process som 

tagit sin tid, och det finns fortfarande möjlighet att utveckla detta arbetssätt vidare som 

skattehandläggaren ser det. Införandet av det teambaserade arbetssättet har dock varit 

positivt ur skattehandläggarens och de flesta kollegornas perspektiv, då det resulterat i 

att medarbetarna fått större ansvar, mer frihet och bättre arbetstillfredsställelse. 

Skattehandläggaren lyfter fram fördelningen mellan mer och mindre tidskrävande 

arbetsuppgifter som ett exempel på något som förändrats till det bättre i och med det 

teambaserade arbetssättet. Tidigare var det vanligt att skattehandläggarna ombads att 

prioritera de omprövningsärenden som går snabbt att slutföra, och lämna kvar de mer 

komplicerade ärendena. Arbetet med att handlägga enbart enklare ärenden under en 

längre tid upplevdes av många skattehandläggare som enformigt, och något som gjorde 

att deras arbetstillfredsställelse försämrades. När de numera har en bättre balans mellan 

enklare och mer komplicerade ärenden blir arbetet mer varierat, vilket bidrar till att 

arbetstillfredsställelsen ökar.   

Allt eftersom arbetsgruppen har utvecklats till ett team har också sektionschefens roll 

successivt minskat i gruppen, åtminstone när det gäller styrningen av det dagliga 

arbetet. Skattehandläggaren framhåller att i det fall chefen skulle vara alltför involverad 

i det dagliga arbetet är risken att alla lyssnar på chefen som då blir styrande, vilket 

skulle kunna motverka teamets eget ansvarstagande och initiativförmåga. Därför är det 

fördelaktigt att chefen i det hänseendet håller sig lite i bakgrunden, men samtidigt finns 

tillgänglig och snabbt kan ingripa ifall det skulle behövas. Prestationsutvärderingen bör 

däremot i sin helhet skötas av chefen som skattehandläggaren ser det. När det gäller 

utvärderingen av prestationer är verktygen dock något begränsade, då chefen inte kan se 

fördelningen mellan komplexa och enkla ärenden som medarbetaren haft under året, 

utan endast antalet avslutade ärenden totalt sett. Skattehandläggaren upplever ändå att 

chefen med hjälp av löpande dialoger och deltagande på teammöten uppfattar och 



22 
 

beaktar andra viktiga faktorer, även om det fortfarande läggs ganska stor vikt vid den 

statistiska delen i form av antalet slutförda ärenden. 

I samband med införandet av det teambaserade arbetssättet har det även blivit ett större 

kundfokus. Skattehandläggaren förklarar att 90 procent av deras omprövningsärenden 

numera ska vara påbörjade inom fyra veckor. Detta innebär att Skatteverket på något 

sätt ska ha tagit kontakt med kunden, genom exempelvis telefonsamtal eller via brev. 

Det teambaserade arbetssättet är fördelaktigt med den typen av målsättning då teamets 

medlemmar hela tiden kommunicerar och fördelar ärenden utefter arbetsbelastning. 

Detta gör att de också enkelt kan omfördela ärenden mellan varandra vid exempelvis 

sjukfrånvaro.  

”Jag ska vara helt ärlig och säga att för mig är nog den termen 

(tillitsbaserad styrning) ganska ny, men när jag satte mig in och kollade 

definitionen så ser jag ju att det här är ju något som i alla fall vår 

arbetsgrupp har arbetat utifrån. […] Begreppet har jag nog inte hört 

direkt.” 

Skattehandläggaren uppger att begreppet tillitsbaserad styrning inte har kommunicerats 

inom dennes avdelning, utan att det snarare har förts en omfattande dialog om det 

teambaserade arbetssättet. När skattehandläggaren däremot har läst om begreppet 

tillitsbaserad styrning inför intervjun, upplever hen att det är tillitsbaserad styrning som 

de arbetat utifrån även om detta inte direkt varit uttalat. Skattehandläggaren tror att det 

teambaserade arbetssättet vuxit fram utifrån ett medarbetarperspektiv, på grund av att 

det funnits ett starkt missnöje med de tidigare arbetssätten. Handläggaren trivs med det 

nuvarande, teambaserade arbetssättet, även om hen anser att det kunde varit fördelaktigt 

om de i högre utsträckning använt verktyg och teorier under implementeringsprocessen. 

De har visserligen använt sig av Susan A Wheelans grupputvecklingsteori till viss del, 

men teamutvecklingen har ändå i hög grad fått forma sig själv under de två år som det 

teambaserade arbetssättet använts. Ett mer strukturerat implementeringsarbete hade 

enligt skattehandläggaren möjligen kunnat skynda på teamutvecklingsprocessen. 

4.2.2 Intervju 4 - Folkbokföringshandläggare 

Den fjärde intervjun genomfördes med en folkbokföringshandläggare, som arbetat inom 

Skatteverket cirka tio år, och vars huvudsakliga arbetsuppgifter är att handlägga 

flyttningsärenden. Folkbokföringshandläggaren var delaktig i det pilotprojekt för 

teambaserat arbetssätt som genomfördes på sektionen 2014, och som därefter 

permanenterades. Detta innebar en förändring från att chefen detaljstyrde verksamheten 

och delade ut arbetsuppgifter till handläggarna, till att teamen själva fick ett stort ansvar 

för fördelningen av arbetsuppgifterna. 

”Tillitsbaserad styrning vet jag väl egentligen inte vad det är, men vi 

sysslar ju med teamarbete på den här sektionen. […] De har säkert pratat 

om det någon gång, men det känns ganska abstrakt för mig. Det känns 

mer som att det är teamarbete, att chefen lämnar ifrån sig styrningen till 

oss som kan jobbet och ser varje dag vad som behöver göras. Det är det 

jag tänker att det är.” 

Folkbokföringshandläggaren förklarar att hen egentligen inte vet riktigt vad begreppet 

tillitsbaserad styrning innebär, och upplever det som ett ganska abstrakt begrepp. Den 

kommunikation som skett har främst avsett det teambaserade arbetssättet, där chefen 

lämnar ifrån sig styrningen till teamet som gemensamt går igenom arbetssysslorna 
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dagligen. Teamet har teammöte varje morgon där de strukturerar upp arbetet för dagen 

och diskuterar eventuella frågor som dykt upp. Folkbokföringshandläggaren upplever 

att det främst är fördelar med det teambaserade arbetssättet. Denne ser det som 

fördelaktigt att ha möjlighet att säga nej till ytterligare ärenden när den egna 

arbetsbelastningen redan är hög, och att gruppen alltid är inställd på att lösa problem. 

Handläggaren ser dock att en potentiell nackdel med detta arbetssätt är att det kan dyka 

upp svårlösta konflikter, som blir problematiska ifall ingen kompromiss kan hittas. 

Detta förekom visserligen mest i början, när det teambaserade arbetssättet nyligen börjat 

användas. Det kan upplevas som en utmaning att våga prata om känsliga ämnen i teamet 

även om handläggarna träffas varje dag och pratar om arbetet. Det är därför viktigt att 

chefen finns med i närheten och kan träda in ifall det skulle behövas.  

“Chefen har väl mest varit med när vi jobbat mer övergripande, med 

utbildning och kring medarbetarskap, vad som fungerar bra och mindre 

bra. Annars är ju vi ganska självgående i teamet, men det kanske har att 

göra med att vi inte har så mycket konflikter heller.” 

Teamet som folkbokföringshandläggaren ingår i består av åtta personer, varav en har 

rollen som teamledare. Den som leder teamet är egentligen en vanlig teammedlem som 

under en begränsad period har ansvaret för vissa administrativa uppgifter. Fördelen med 

att teamledarrollen inte är permanent är att teamledaren inte får en chefsstatus, och 

därför inte bildar ett extra chefsled. Samtidigt tar sektionschefen ett steg tillbaka och 

jobbar med teamet på ett mer övergripande sätt. Folkbokföringshandläggaren upplever 

att dennes egen roll handlar mycket om att finnas tillgänglig och svara på frågor, då 

denne har en mångårig erfarenhet av folkbokföringsarbetet. Det finns sparsamt med 

internutbildningar inom folkbokföringsområdet och det handlar därför mycket om att 

lära av varandra i teamen.  

“Handläggningen blir väl mera likformig i alla fall, inom teamet. Att man 

diskuterar mycket kring hur man kan tänka kring vissa frågor, målet är 

väl att vi ska göra så lika som möjligt.” 

Folkbokföringshandläggaren upplever att det teambaserade arbetssättet har medfört en 

mer likformig handläggning, då teammedlemmarna kontinuerligt för en dialog om hur 

de hanterar olika ärenden. Innan det teambaserade arbetssättet implementerades var det 

vanligt att medarbetarna endast hanterade antingen enkla eller komplexa ärenden, eller 

att ett ärende endast färdigställdes till en viss punkt för att sedan lämnas över till nästa 

handläggare i processen. Nu är det en bättre balans där medarbetaren arbetar med både 

enkla och komplexa ärenden, samt följer med ärendet från början till slut. 

Prestationsutvärderingen genomförs fortfarande av sektionschefen, och handläggaren 

upplever att sättet som utvärderingen sker på i det stora hela är ganska oförändrat efter 

implementeringen av det teambaserade arbetssättet.  

4.2.3 Intervju 5 - Sektionschef 

Den femte intervjun genomfördes med en sektionschef inom skatteavdelningen, som 

arbetat inom Skatteverket cirka 16 år, varav de senaste fem åren i olika 

sektionschefsroller. Den sektion som denne ansvarar för just nu arbetar mot olika 

former av ekonomisk brottslighet. Sektionschefen valde att börja implementera det 

teambaserade arbetssättet 2015 på den sektion där denne då nyligen hade tillträtt som 

chef. Denne har sedan dess upplevt att det till övervägande del har varit positiva 

reaktioner på detta arbetssätt. Året efter att det teambaserade arbetssättet införts var 

produktionsnivån på sektionen lika hög som tidigare, men medarbetarna mådde bättre 
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med minskad stress och ökad kontroll över sina arbeten. Sektionschefen noterar också 

att sjukfrånvaron har minskat sedan det teambaserade arbetssättet började användas, 

vilket denne ser som en mycket positiv effekt av detta arbetssätt. 

”Det handlar ju mycket om att släppa taget och låta medarbetarna och 

teamen äga ansvaret för själva arbetsuppgiften, och kontinuerligt ha 

uppföljning om vi är på väg mot målet.” 

Sektionschefen förklarar att till vilken grad det teambaserade arbetssättet är 

implementerat varierar mycket mellan de olika skatteområdena som finns inom 

skatteavdelningen. Inom det skatteområde där sektionschefen arbetar nu sedan en tid är 

det teambaserade arbetssättet inte implementerat fullt ut ännu. Individer som arbetar 

inom ett skatteområde kan vara geografiskt utspridda över landet, vilket kan utgöra en 

utmaning i processen med förändrade arbetssätt. Vilken slags ärenden som hanteras kan 

också påverka detta. Sektionschefen upplever det vara enklare att tillämpa ett 

teambaserat arbetssätt på en sektion som hanterar större volymer av enklare ärenden, än 

på en sektion som dennes nuvarande som handlägger relativt få men väldigt stora och 

omfattande ärenden.  

”Jag tänker att ledning och styrning måste också vara väldigt tydlig, 

annars kan du inte jobba med tillitsbaserad styrning för då vet inte den 

som får uppdraget vad den ska göra: Vad är förväntansbilden på mig?” 

Sektionschefen förklarar att det sätt som den tillitsbaserade styrningen har 

kommunicerats inom organisationen varit med mycket fokus på det teambaserade 

arbetssättet och medarbetaransvaret. Det handlar således mycket om att den enskilda 

medarbetaren får ett större ansvar, både för sitt eget arbete och i förhållande till 

arbetsgruppen. Sektionschefen anser att det har varit en viktig förflyttning att gå från ett 

arbetssätt där chefen i hög grad styr medarbetarna i deras arbete till att medarbetarna 

själva får bära en större del av ansvaret för sina arbetsuppgifter. Det är viktigt att 

styrningen och ledningen är tydlig och att medarbetaren och gruppen har ett tydligt 

uppdrag och en tydlig förväntansbild, eftersom det måste fungera i hela kedjan.  

”Vad ska vi uppnå för effekter? Är det beslut över skattekronor som är 

den viktigaste effekten eller är det att vi får bort aktörerna (företag som 

skattefuskar) från marknaden överhuvudtaget, att de inte kan bedriva sin 

verksamhet.” 

Viktiga kriterier i prestationsutvärderingen styrs till viss del av förhandlingar mellan 

arbetsgivare och fackföreningar, och dessa hänger ihop med både mål och uppdrag, vad 

som görs och hur det görs. Vad som görs handlar om komplexiteten och ansvaret, och 

hur det görs handlar om produktion och kvalitet, men även andra kriterier utvärderas. 

Ännu sker mycket av utvärderingen utifrån antalet ärenden, men arbete pågår för att 

utveckla prestationsutvärderingen. Sektionschefen berättar att de exempelvis undersöker 

möjligheten att utvärdera baserat på vilka effekter de vill uppnå. Vilka parametrar som 

utvärderas kan också skilja sig åt mellan olika delar av organisationen, då det ofta råder 

olika förutsättningar för vad som är ett väl genomfört arbete beroende på 

arbetsuppgifterna. Sektionschefen förklarar att uppföljningen sker på både individ- och 

gruppnivå, och sättet att genomföra uppföljningen har inte genomgått några omvälvande 

förändringar över tid. Samtidigt har det teambaserade arbetssättet medfört att individens 

förmåga att samarbeta i grupp har kommit att få större betydelse i utvärderingen; 



25 
 

exempelvis är förmågan att sprida kunskap till sina kollegor av stort värde som 

sektionschefen ser det. 

Initialt genomfördes ett pilotprojekt med teambook, ett systematiskt verktyg i det 

teambaserade arbetssättet där teamet kan följa sin egen utveckling som grupp. 

Teammedlemmarna kan där utvärdera sig själva och därmed få en uppfattning om 

vilken nivå i grupputvecklingsprocessen de ligger på. Nivå nummer två är exempelvis 

konfliktstadiet. Därefter kan chefen anpassa ledarskapet mot gruppen för att hjälpa dem 

att nå nästa nivå. Sedan har det varit viktigt att släppa taget och låta medarbetarna och 

gruppen bära ansvaret för det arbete som de själva fördelar, och kontinuerligt ge 

uppföljning på vägen till målet.  

Den främsta fördelen som sektionschefen ser med tillitsbaserad styrning, och det 

teambaserade arbetssättet i synnerhet, har varit en större delaktighet hos medarbetarna 

och att det engagemang som finns hos dem har kunnat växa fram. Sektionschefen tror 

också att det ökade engagemanget har gett en bättre kvalitet och service till 

medborgarna och att det teambaserade arbetssättet ökar enhetligheten i arbetet. Den 

största utmaningen sektionschefen uppfattat är att lyckas få med de individer som inte är 

så intresserade av att arbeta enligt det teambaserade arbetssättet. Det är då viktigt att få 

dessa individer att uppmärksamma fördelarna. Sektionschefen bedömer att det bästa 

sättet att få med även kritiska individer är att lägga fokus på gruppen, och till slut följer 

oftast dessa individer med när de uppmärksammat fördelarna med detta arbetssätt.   
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5. ANALYS 
I detta kapitel presenteras de centrala teman som uppmärksammats vid den tematiska 

analysen. Utvecklad analys görs av dessa teman, och med stöd av referensramens teori  

ges förslag på tolkningar och förklaringar till de observationer som gjorts med 

avseende på dessa centrala aspekter och deras betydelse. Slutligen görs en reflektion 

över den genomförda analysen. 

5.1 Centrala teman 
Vid den tematiska analysen av intervjumaterialet har författarna identifierat fyra 

centrala teman, som tillsammans uppfattas belysa de mest betydelsefulla aspekterna på 

Skatteverkets implementering av tillitsbaserad styrning. Det första temat är det 

teambaserade arbetssättet, det andra är medarbetaransvaret, det tredje är 

kundperspektivet och det fjärde är prestationsutvärderingen och dess pågående 

förändring.  

5.1.1 Teambaserat arbetssätt 

Vid samtliga intervjuer som genomförts har det framgått att det teambaserade 

arbetssättet är av stor betydelse då det gäller Skatteverkets implementering av den 

tillitsbaserade styrningen. Användningen av det teambaserade arbetssättet kan därför i 

stor utsträckning sägas vara Skatteverkets variant av den tillitsbaserade styrningen, och 

genom vilket begreppet tillitsbaserad styrning i hög grad tolkas inom myndigheten. 

Detta eftersom det främst är det teambaserade arbetssättet som har kommunicerats inom 

organisationen, snarare än begreppet tillitsbaserad styrning i sig. Att det förhåller sig på 

detta sätt blev extra tydligt i samband med intervjuerna med de två handläggarna i den 

andra intervjufasen. Dessa medarbetare hade mycket begränsad kännedom om 

begreppet tillitsbaserad styrning, men de var däremot väl bekanta med det teambaserade 

arbetssättet. De hade också båda två arbetat med det teambaserade arbetssättet en tid på 

sina respektive sektioner. Vid intervjuerna med de tre cheferna har det framgått att dessa 

är mer insatta i begreppet tillitsbaserad styrning och vad det innebär, men även för dem 

är detta i hög grad synonymt med det teambaserade arbetssättet. Intervjuerna med 

cheferna har också tydliggjort det teambaserade arbetssättets betydelse, och att det är 

genom detta begrepp och arbetssätt som fenomenet tillitsbaserad styrning drivs inom de 

delar av Skatteverket som har studerats. 

Det har framgått att de team som bildas och deras medlemmar får mycket ansvar 

delegerat, och att teamen i hög grad själva får styra över sina arbetssätt såväl som deras 

målbilder. Teamen sätter upp gemensamma målsättningar och påverkar varandra att 

genomföra dem. Detta kan relateras till den tillit som Tillitsdelegationen beskrivit som 

den första grundprincipen för tillitsbaserad styrning och ledning. Det vill säga att ha 

som utgångspunkt att lita på den du samarbetar med och ha tilltro till dennes 

kompetenser. I detta sammanhang handlar det dels om tillit mellan teammedlemmarna, 

som får ett stort gemensamt ansvar för teamets arbetsuppgifter. Dels om tillit mellan 

sektionschef och medarbetare då sektionschefen tar ett steg tillbaka i styrningen av 

själva arbetet, samtidigt som chefen fortfarande är ytterst ansvarig för sin sektion och 

dess arbete.   

Det teambaserade arbetssättet kan framförallt relateras till den operativa styrningsnivån, 

som handlar om att utföra arbetsuppgifterna så effektivt som möjligt. Detta eftersom 

arbetssättet avser att främja effektiviteten i utförandet av de dagliga arbetsuppgifterna, 

då teamen tar gemensamt ansvar för det dagliga arbetet istället för att varje handläggare 

arbetar enskilt. Teammedlemmarnas gemensamma ansvar för arbetsuppgifterna innebär 
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också att styrningen av det dagliga arbetet får en mer informell karaktär, där teamets 

kultur och normer blir centrala.   

Intervjustudien har visat att det teambaserade arbetssättet har börjat användas successivt 

under de senaste åren, samt att implementeringen genomförs på ett decentraliserat sätt 

snarare än centraliserat och enhetligt. Det faktum att implementeringen av det 

teambaserade arbetssättet sker relativt långsamt och decentraliserat, och att arbetssättet 

gradvis får spridning inom Skatteverket, kan relateras till den evolutionära förändring 

som beskrivits av Greenwood och Hinings (1996). Efter att ha börjat med pilotprojekt 

som fallit väl ut, och till att en stor del av sektionerna nu börjat använda sig av ett 

teambaserat arbetssätt, är det fortfarande relativt många sektioner som befinner sig i 

etableringsstadiet av övergången till detta arbetssätt. Som det framgick av den sista 

intervjun med sektionsschefen inom skatteavdelningen kan detta till viss del relateras 

till arbetsuppgifterna och deras beskaffenhet. Det vill säga att det kan vara lättare att 

etablera det teambaserade arbetssättet med vissa typer av arbetsuppgifter än med andra.  

Intresset för att studera de arbetssätt som börjat användas hos andra organisationer kan 

relateras till den mimetiska isomorfism som beskrivits av DiMaggio och Powell (1983); 

som syftar på att organisationer under osäkerhet tenderar att försöka spegla de arbetssätt 

som tillämpats av andra. Den återspegling av det teambaserade arbetssätt som vissa 

sektioner eftersträvar genom att studera de sektioner som kommit långt i sin 

förändringsprocess, kan också relateras till mimetisk isomorfism. Även om det i det 

fallet rör sig om olika delar av en och samma organisation, medför det faktum att 

implementeringsarbetet i den stora organisationen sker decentraliserat med en låg grad 

av samordning att det blir betydelsefullt för dem som inte kommit så långt med 

förändringsarbetet att studera andra och ta del av deras erfarenheter.  

Den successiva anpassningen till och utvecklingen av det teambaserade arbetssättet 

inom myndigheten kan också härledas mot bakgrund av normativ isomorfism, det vill 

säga professionalisering och vidareutveckling av arbetsmetoderna som används inom en 

organisation. (DiMaggio & Powell, 1983) Det kan också relateras till den kulturella 

utveckling som Bromley och Meyer (2015) beskriver, och den utveckling av bland 

annat professionerna som det medför. Detta knyter an till medarbetarna inom 

Skatteverket och deras yrkesroller, som mot bakgrund av de förändrade arbetssätten 

utvecklas från att vara enbart professionella ärendehandläggare till att dessutom bli 

professionella teammedarbetare.  

Det har framgått att den grupputvecklingsteori i fyra steg som Susan A Wheelan 

utarbetat har fått spridning inom Skatteverket, och använts som ett stöd vid etableringen 

av det teambaserade arbetssättet. Till skillnad från Kotters (1995) åttastegsmodell för 

förändringsprocesser är Wheelans (2009) fyrstegsmodell mer fokuserad på själva 

gruppen och dess utveckling. Wheelans teori illustrerar en process där gruppen går från 

att vara detaljstyrd av ledaren, och via konflikter och omdefinierade normer slutligen 

kommer fram till en förtroendefull samverkan och effektivt och produktivt samarbete 

och ansvarstagande. Även om Wheelans teori inte tillämpats fullt ut inom Skatteverket 

utan mer använts som ett stöd under teamutvecklingsprocesserna, kan den ses som 

relevant i sammanhanget. Detta då mycket av utvecklingen går i riktning mot 

självstyrande team, som själva måste definiera sina arbetssätt och normer för att kunna 

bli effektiva.  
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5.1.2 Medarbetaransvar 

Betydelsen av medarbetarnas ansvarsförmåga och ansvarstagande blir framträdande när 

myndigheten går i riktning mot en tillitsbaserad styrning via ett teambaserat arbetssätt. 

Med de arbetssätt som tidigare användes låg en betydligt större del av ansvaret för 

sektionens arbete hos sektionschefen, som då i stor utsträckning detaljstyrde 

handläggarnas arbetsdagar och delade ut arbetsuppgifterna till dem. I samband med att 

det teambaserade arbetssättet etableras inom en sektion flyttas en stor del av ansvaret till 

teamen, som gemensamt får dela upp arbetsuppgifterna och sätta upp gemensamma 

målbilder. Att chefens detaljstyrning minskar bidrar till att styrningen förändras från att 

tidigare ha varit ganska formell till att nu bli mer informell.  

Som det har framgått vid intervjuerna med de tre cheferna är en medarbetares förmåga 

att ta ansvar i grupp, liksom förmågan dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter, 

sådant som värderas högt när det teambaserade arbetssättet används. Detta driver på en 

utveckling av yrkesrollen som handläggare, som går från att främst bygga på ett fokus 

på de egna ärendena till att ta ansvar för hela teamet och dess arbetssituation. Denna 

förändring kan förklaras vara ett uttryck för den utveckling av professionerna som 

Bromley och Meyer (2015) beskrivit, och som utgår från på att kulturella förändringar 

driver professionernas utveckling. Hela förändringen av arbetssätten kan sägas vara ett 

uttryck för en förändrad organisationskultur, som i sin tur driver på utvecklingen av 

yrkesrollerna och vad de står för. Det utökade medarbetaransvaret kan också ses som en 

förutsättning för en effektiv implementering av den tillitsbaserade styrningen, som ju 

bygger mycket på frihet under ansvar och att se till helheten och inte enbart ta ansvar för 

det egna arbetet.  

Sektionscheferna delegerar mycket ansvar för de dagliga uppgifterna till teamen, vilket 

är ett exempel på det handlingsutrymme som Tillitsdelegationen tar upp som en 

grundprincip för tillitsbaserad styrning. Som Tillitsdelegationen konstaterat är det i 

sammanhanget viktigt att ha en tydlighet kring behörigheter att fatta beslut, då 

teammedlemmarna fortfarande är vanliga medarbetare och cheferna fortfarande har det 

yttersta ansvaret. Det är därför betydelsefullt att sektionschefen arbetar nära teamen och 

har en kontinuerlig dialog med medarbetarna.  

5.1.3 Kundperspektiv 

Betydelsen av konstruktiva relationer till de medborgare som Skatteverket möter i sin 

myndighetsutövning har framkommit vid båda intervjufaserna, och inom både skatte- 

och folkbokföringsverksamheten. Genom användningen av kundbegreppet har en 

perspektivförskjutning börjat ske inom myndigheten, med synen på medborgaren som 

en kund som kan förvänta sig ett gott bemötande och en serviceanda på ett rimligt sätt. 

Detta kan relateras till det medborgarfokus som Tillitsdelegationen lyfter fram som en 

viktig princip, som syftar till att stärka medborgarens delaktighet. Det är uppenbart att 

det finns en gräns för hur långt denna delaktighet kan sträcka sig i Skatteverkets 

verksamhet, som i grunden syftar till att säkerställa och kontrollera att rätt uppgifter 

lämnas och att bedriva effektiva kontrollåtgärder. Vid genomförandet av dessa 

utredningar finns det dock en vilja att ta hänsyn till individen som en kund som kan 

förvänta sig ett professionellt bemötande, så att utredningarbetet inte blir onödigt 

besvärande för denne. Det är således viktigt att det finns en balans mellan kontroll och 

service inom myndighetens verksamhet.  

Ett exempel som framkommit vid båda intervjufaserna är betydelsen av att genomföra 

de utredningar som görs inom en rimlig tid från att de påbörjats. Enhetschefen inom 

skatteavdelningen framhöll att det även vid stora och omfattande skatteutredningar är 

betydelsefullt att relativt snabbt kommunicera ett beslut i ärendet, så att det inte dröjer 
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många månader innan kunden får besked om detta inte är nödvändigt. Sektionschefen 

inom folkbokföringen förklarade att de arbetar för att påbörja alla nya 

folkbokföringsärenden inom ett visst antal dagar. Av intervjuerna med de två 

handläggarna framgick att målet om att påbörja nya ärenden inom en viss tid utgör en 

viktig del i teamens styrning av det dagliga arbetet.   

En mindre utstuderad effekt av det teambaserade arbetet är att det verkar leda till en 

ökad rättssäkerhet genom en mer enhetlig handläggning. Teamens kontinuerliga dialog 

om deras ärendenhantering uppfattas leda till en större enhetlighet i deras bedömningar 

av olika sakfrågor. Detta utgör då en positiv aspekt både utifrån ett kundperspektiv och 

ett samhällsperspektiv. Huruvida enhetligheten i bedömningarna faktiskt har förbättrats 

i sin helhet kan dock inte bekräftas av denna studie, även om det förefaller vara en 

spridd uppfattning bland medarbetarna. Det utgör ändå en tydlig indikation på ett 

samband mellan det teambaserade arbetssättet och en ökad enhetlighet i handläggningen 

av ärendena. Detta är då fördelaktigt eftersom den ökade enhetligheten i så fall är ett 

resultat av det teambaserade arbetssättet och den spridning av kunskap och kompetenser 

som det medför. Kunskapsspridningen är i sin tur i linje med den tillitsbaserade 

styrningens avsikter, och främjar en korrekthet i handläggningen som är fördelaktigt 

utifrån kundperspektivet.   

5.1.4 Prestationsutvärdering 

I den första intervjufasen framkom det att det hos cheferna finns en vilja att förändra 

sätten som medarbetarnas prestationer utvärderas på. Antalet avklarade ärenden har 

tidigare varit det mest centrala utvärderingsmåttet inom organisationen, måttet har dock 

en svaghet främst i det faktum att det inte tar hänsyn till att ärenden varierar i 

komplexitet och därmed i handläggningstid. De chefer som intervjuats i den första fasen 

är överens om att det fortfarande finns en plats för kvantitativa mått, men söker också 

efter alternativa mått. Exempelvis antalet pågående utredningar hos handläggaren, eller 

antal dagar innan nyinkomna ärenden har påbörjats. I och med det teambaserade 

arbetssättet försöker cheferna också lägga vikt vid andra mått än de kvantitativa, 

exempelvis att vara en god medarbetare för gruppen, bemötande, hjälpsamhet och 

förmåga att ta till sig kunskap och dela med sig av denna.  

Under den andra intervjufasen framkom de två handläggarnas tankar om 

prestationsutvärderingen. Dessa upplever att prestationsutvärderingen fortfarande till 

stor del baseras på kvantitativa mått, samt att inga större förändringar på detta område 

har skett efter att det teambaserade arbetssättet börjat användas. En av medarbetarna 

ansåg dock samtidigt att chefen på ett fördelaktigt sätt försökt att väga upp det faktum 

att komplexiteten i handläggarnas ärenden inte avspeglas i de kvantitativa måtten. Detta 

med hjälp av löpande dialoger med medarbetarna och deltagande på teammöten. 

Därigenom kan chefen uppmärksamma och beakta andra viktiga faktorer än de 

kvantitativa vid utvärderingen. Ytterligare en sektionschef deltog i intervjufas två, och 

denne förklarade att prestationsutvärderingen till viss del styrs av förhandlingar mellan 

facket och arbetsgivaren. Utvärderingen sker enligt denne fortfarande i hög grad utifrån 

antalet slutförda ärenden, men det pågår ett arbete att utveckla utvärderingsprocessen. 

Bland annat handlar det om att utvärdera utifrån vilka effekter som verksamheten avser 

att uppnå, och i vilken mån respektive medarbetare medverkar till detta. Den främsta 

förändringen i utvärderingsprocessen som har skett sedan implementeringen av 

teambaserat arbetssätt är att individens förmåga att arbeta i grupp har fått större vikt 

jämfört med tidigare.  

Det verkar till viss del finnas en särkoppling mellan chefers och medarbetares 

uppfattningar om utvärderingsprocessen och hur den utvecklas. Kanske beror detta på 
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att chefer och medarbetare ser processen från olika perspektiv. Cheferna talar inte bara 

om hur processen har varit och hur den är nu, utan också hur de avser att förändra den 

och var de vill komma. I och med ett teambaserat arbetssätt uppstår ett behov av att 

kunna urskilja individens prestation från gruppens prestation samt att kunna värdera 

individens bidrag till gruppen. Det framstår som att måtten som används idag har ett 

utrymme för utveckling för att kunna främja målöverensstämmelse och måluppfyllelse 

på bästa sätt. Enligt March (1991) måste organisationer hitta en balans mellan att 

utforska nya alternativ och exploatera nuvarande rutiner. Detta kan relateras till denna 

pågående förändring av Skatteverkets prestationsutvärdering, som uppfattas syfta till att 

åstadkomma en bättre balans mellan kvantitativa mått och alternativa mått. Detta kan 

också jämföras med den balans mellan finansiella och icke-finansiella mått som 

förespråkas av Kaplan och Norton (1992). 

5.2 Reflektion efter genomförd analys 
Alla de fyra centrala teman som härletts ur intervjumaterialet är relaterade till den 

tillitsbaserade styrningen på olika sätt. Det teambaserade arbetssättet utgör grunden i 

Skatteverkets förändringsarbete, och är det begrepp genom vilket den tillitsbaserade 

styrningen kommuniceras och sprids inom organisationen. Den ökade betoningen på 

medarbetaransvaret är en följd av de förändrade arbetssätten, där teamen som bildats får 

ta över delar av sektionschefernas uppgifter och ansvarsområden då det gäller de 

dagliga uppgifterna. Kundperspektivet är ett viktigt led i arbetet för att främja 

medborgarfokus, och i större utsträckning ta hänsyn till dem som granskas av 

myndigheten i den mån det är möjligt. De pågående förändringarna av 

prestationsutvärderingen visar att det finns en omfattande vilja hos cheferna att bedöma 

medarbetarnas prestationer på ett mer balanserat sätt, även om det verkar finnas en viss 

tröghet i denna förändringsprocess.  

De förändrade arbetssätten kan relateras till den formella och informella styrningen som 

framgick av Langfield-Smith (1997). Från att ha haft en i huvudsak formell styrning, 

med fastlagda regler och standarder där den enskilda handläggaren ansvarade för sina 

egna ärenden, går myndigheten nu i riktning mot att delvis använda en mera informell 

styrning där kulturen får en större betydelse. Detta visar sig främst genom det 

teambaserade arbetssättets grundläggande struktur, som bygger på att teamets 

medlemmar gemensamt ska etablera de arbetsmetoder som gör att de gemensamt kan ta 

ansvar för teamets arbetsuppgifter. I denna process etableras en teamkultur med de 

principer som kommer att gälla och som bidrar till att styra teamets medlemmar på ett 

informellt sätt. Detta samtidigt som sektionschefens roll i denna styrning tonas ned. 

Sektionschefsrollen är fortfarande viktig som stöd åt teamet och för att på ett vidsynt 

och mångfacetterat sätt kunna följa upp medarbetarnas prestationer. Som det framgått är 

prestationsutvärderingen fortfarande en central del i sektionschefens arbete, och som 

behöver utvecklas ytterligare när myndigheten går i riktning mot en tillitsbaserad 

styrning. Även om cheferna upplever att de försöker väga in fler faktorer än de 

resultatmässiga när de följer upp prestationerna, framstår det inte som lika tydligt ur 

medarbetarnas perspektiv. Kanske skulle de förändrade bedömningsgrunderna behöva 

kommuniceras tydligare, och cheferna ibland vara mer närvarande kring teamen för att 

lättare kunna uppmärksamma deras förmågor och kompetenser.   
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6. SLUTSATSER 
I detta avsnitt besvaras först studiens forskningsfrågor och därefter görs en redogörelse 

för studiens forskningsbidrag samt studiens begränsningar. Slutligen sammanfattas 

författarnas reflektioner kring studien i en avslutande diskussion, samt förslag ges på 

vidare forskning inom ämnesområdet.  

6.1 Svar på studiens forskningsfrågor  
Den första forskningsfrågan är följande: Hur implementerar och tillämpar Skatteverket 

en tillitsbaserad styrning i sin verksamhet, och hur påverkas de faktiska arbetssätten av 

dessa förändringar?  

Det har blivit tydligt  att Skatteverkets tillämpning av den tillitsbaserade styrningen i 

huvudsak baseras på det teambaserade arbetssättet. Den decentraliserade 

implementeringsprocess som används leder till att detta arbetssätt successivt får 

spridning inom organisationen, i takt med att arbetssättet blir allt vanligare och 

kommuniceras både formellt och informellt. Den tillitsbaserade styrningen som begrepp 

har inte kommunicerats inom organisationen i särskilt stor utsträckning, men 

innebörden har fått spridning genom det teambaserade arbetssättet.   

Det teambaserade arbetssättet har visat sig medföra ett utökat ansvar för handläggarna 

som professioner och därmed en större tilltro till deras kompetenser. Det förändrade 

arbetssättet har också medfört ansträngningar för att höja arbetets kvalitet. 

Kundfokuseringen innebär att de arbetar för att snabbare genomföra sina utredningar 

och kommunicera besked till kunderna. Arbetssätten påverkas framförallt genom att det 

teambaserade arbetssättet medför att handläggarna i teamen får ett gemensamt ansvar 

för teamets ärenden, jämfört med tidigare då cheferna fördelade ut ärenden till 

handläggarna. Att en större del av ansvaret för arbetet flyttas från sektionscheferna till 

teamen, gör att yrkesrollerna som både handläggare och sektionschef är under 

förändring. Handläggarrollen handlar nu i högre grad än tidigare om att kunna arbeta 

bra i grupp och dela med sig av sina kunskaper, medan sektionschefen får ett mer 

övergripande ansvar snarare än att styra och fördela det dagliga arbetet.   

Det teambaserade arbetssättet har gått från att börja som mindre pilotprojekt för några år 

sedan, till att idag vara väletablerat inom skatte- och folkbokföringsverksamheten på 

skattekontoret i Luleå. Det framgår också av intervjupersonernas svar att det även 

införts på många andra kontor, samt att det förs mycket diskussioner mellan 

medarbetare på de olika kontoren. Detta gör att de kan lära av varandra även om 

implementeringen är decentraliserad. Det visar att detta är en stegvis förändringsprocess 

som fortfarande pågår, där de olika tankarna och perspektiven successivt finjusteras. 

Användningen av det teambaserade arbetssättet har visat sig vara ett fördelaktigt sätt att 

implementera den tillitsbaserade styrningen inom Skatteverket; då det gör medarbetarna 

mer delaktiga och ansvarstagande samtidigt som servicen till medborgarna också 

upplevs öka.   

Den andra forskningsfrågan är följande: Vilka utmaningar möter Skatteverket i det 

förändringsarbete som den tillitsbaserade styrningen medför, och hur arbetar de för att 

hantera dessa utmaningar?  

Den främsta utmaningen som noterats i samband med införandet av den tillitsbaserade 

styrningen har visat sig vara att anpassa prestationsutvärderingen till de nya 

förutsättningarna. Ett teambaserat arbetssätt medför att det numera inte är tillräckligt att 

endast använda resultatorienterade mått för att utvärdera en medarbetares prestationer. 
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Cheferna uttrycker en vilja att förändra prestationsutvärderingen, och de har olika idéer 

om hur denna förändring skulle kunna se ut. Exempelvis förs diskussioner om att 

utvärdera mot bakgrund av de effekter som de vill uppnå med arbetet, och att utgå från 

prestationsmått som bättre tar hänsyn till komplexiteten och tidsåtgången i de ärenden 

som handläggs. Det är en viktig process för Skatteverket att anpassa 

prestationsutvärderingen till det teambaserade arbetssättet om det ska kunna bli 

framgångsrikt även på längre sikt, samt kunna bidra till en hög målöverensstämmelse. 

Även om prestationsutvärderingen har visat sig vara en utmaning att förändra, visar den 

pågående förändringen att avsikten ändå är att göra utvärderingen mer kontextuell. Det 

vill säga att på ett mer relevant och balanserat sätt utvärdera medarbetarnas 

arbetsinsatser, mot bakgrund av den verklighet som medarbetarna möter i arbetet.  

De utmaningar som prestationsutvärderingen innebär har förmodligen till viss del ett 

samband med att förändringsprocessen har varit relativt ostrukturerad. Visserligen har 

Susan A Wheelans grupputvecklingsteori använts till viss del, men den är begränsad i 

sin omfattning och ser främst till implementeringen av teamen och inte till så många 

andra aspekter av förändringsarbetet. Att följa en mer flerdimensionell modell vid 

genomförandet av dessa förändringar hade möjligen kunnat medföra en bättre struktur 

på förändringsarbetet. Det hade också kunnat förbereda Skatteverket mer på denna typ 

av utmaningar.  

6.2 Studiens forskningsbidrag 
Studiens forskningsbidrag består i ett tydligt och konkret exempel på hur tillitsbaserad 

styrning kan implementeras inom en statlig myndighet; vilken påverkan detta medför på 

myndighetens arbetssätt och medarbetarnas arbetssituation samt vilka utmaningar dessa 

förändringar innebär. Även om resultaten i första hand är applicerbara på Skatteverkets 

skatte- och folkbokföringsverksamhet i Luleå, kan de även vara användbara för fortsatt 

utveckling av den tillitsbaserade styrningen på andra håll inom myndigheten. Studien 

kan också vara användbar som en exemplifierande modell för någon annan myndighet 

som står i begrepp att börja använda sig av tillitsbaserad styrning, och som vill utarbeta 

lämpliga arbetssätt för detta. Även om det inte är säkert att det teambaserade arbetssättet 

passar inom alla statliga verksamheter, är det ett arbetssätt som visat sig vara 

fördelaktigt inom den verksamhet som studerats. Detta gör att det teambaserade 

arbetssättet förmodligen skulle vara användbart inom fler förvaltningsmyndigheter som 

arbetar med ärendehandläggning. 

Mot bakgrund av studiens slutsatser visas en reviderad modell nedan. De huvudsakliga 

skillnaderna mellan modellerna syns i förändringsprocessen samt i vad den 

tillitsbaserade styrningen innebär för Skatteverket. I förändringsprocessen har som 

tidigare nämnts implementeringen varit i huvudsak decentraliserad, och ingen 

övergripande modell för implementeringen av den tillitsbaserade styrningen har 

använts. Användningen av en mer omfattande och strukturerad implementeringsmodell 

hade möjligen kunnat hjälpa Skatteverket att tidigare identifiera och starta arbetet med 

en ny prestationsutvärdering, som visat sig vara den huvudsakliga utmaningen. Fokus i 

styrningen har legat på ett teambaserat arbetssätt med ökat medarbetaransvar och 

kundfokus. Det är tänkbart att den tillitsbaserade styrningens sju grundläggande 

principer fortfarande existerar inom dessa områden. Det vill säga att Skatteverket har 

förenklat teorin i den tillitsbaserade styrningen till det teambaserade arbetssättet, med 

fokus på medarbetaransvaret och kundperspektivet samt att dessa områden utformats 

utifrån de sju grundläggande principerna. Det är exempelvis relativt enkelt att 

argumentera för att principerna om tillit, medborgarfokus, helhetssyn och 

handlingsutrymme ligger till grund för det teambaserade arbetssättet, då innebörden av 
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dessa principer ofta återkommer i empirin. Det går också att argumentera för 

principerna om stöd, öppenhet och kunskap, även om dessa inte förekommer lika 

frekvent i det empiriska materialet. Därmed framstår det som att alla de sju 

grundläggande principerna för tillitsbaserad styrning sammantaget ligger till grund för 

det teambaserade arbetssättet. Det är således inte orimligt att anta att en förenkling av 

begreppen har skett, kanske till förmån för begriplighet vid den inomorganisatoriska 

kommunikationen.     

 

Figur 2  Modell 2 – Reviderad teoretisk modell. 

6.3 Studiens begränsningar 
De begränsningar som finns i denna studie grundar sig främst på att det är en fallstudie, 

som avser ett specifikt fall då det gäller implementeringen av tillitsbaserad styrning. 

Detta medför att studiens externa validitet är relativt begränsad, vilket i sin tur begränsar 

möjligheten att dra generella slutsatser utifrån studiens resultat när det gäller 

implementeringen av tillitsbaserad styrning inom statliga myndigheter överlag. 

Fallstudien leder istället till djupgående beskrivningar och förklaringar till det som 

präglar det utvalda fallstudieobjektet. En mer kvantitativt inriktad studie av flera olika 

myndigheter hade förmodligen kunnat leda till mer generella slutsatser. Samtidigt hade 

en sådan metod medfört att studien på ett mindre ingående och detaljerat sätt 

uppmärksammat de arbetssätt som används inom den enskilda myndigheten, och de 

upplevelser som dess personal har avseende dessa förändringar.   

6.4 Avslutande diskussion och förslag till fortsatt forskning 
Studien har visat att Skatteverket redan har kommit relativt långt med sitt 

förändringsarbete då det gäller att implementera den tillitsbaserade styrningen inom 

skatte- och folkbokföringsverksamheten i Luleå, och även inom många andra delar av 

myndighetens verksamhet. Det teambaserade arbetssättet har av många uppfattats vara 

ett ändamålsenligt sätt för att främja tillit i styrningen, och samtidigt som detta 

arbetssätt fått spridning inom organisationen har det kommit att bli näst intill synonomt 

med begreppet tillitsbaserad styrning för många anställda.  
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Innan studien genomfördes förväntade vi oss att Skatteverket skulle befinna sig mer i 

inledningsskedet då det gäller implementeringen av tillitsbaserad styrning. Redan under 

den första intervjufasen blev det dock tydligt att tillitsbaserad styrning redan etablerats 

på många håll inom skatte- och folkbokföringsverksamheten, med hjälp av det 

teambaserade arbetssättet. Det faktum att Skatteverkets implementering av den 

tillitsbaserade styrningen sker på ett relativt decentraliserat sätt upplevde vi som något 

förvånande. Detta då vi föreställt oss att Skatteverket skulle driva förändringsprocessen 

i en mer centraliserad och samordnad form, med direktiv och planer som kommuniceras 

från ledningsnivå till de lägre nivåerna inom organisationen. Istället har det 

teambaserade arbetssättet successivt fått spridning inom organisationen på ett relativt 

informellt sätt. Kanske är detta ändå att betrakta som en aspekt på den tillitsbaserade 

styrningen; att förändring sker lokalt och att de enskilda sektionerna får bestämma 

mycket själva i vilken takt de ska förändra sina arbetssätt, snarare än att 

förändringsprocessen drivs centralt från högre nivåer i organisationen.  

Det är lätt att förstå att den främsta utmaningen har med prestationsutvärderingen att 

göra, med tanke på att det handlar om ett behov av stora förändringar. Närmare bestämt 

att gå från en i huvudsak kvantitativ bedömningsmodell, till att börja utvärdera 

individens bidrag i form av kriterier såsom förmågan att arbeta i grupp och att sprida 

och dela med sig av sina kunskaper till andra i teamet. Att i högre utsträckning väga in 

mer kvalitativa värden i prestationsutvärderingen gör att fler förmågor än tidigare kan 

uppmärksammas och premieras. Samtidigt finns det en risk att chefens utvärdering kan 

bli alltför subjektiv. En alltför stor chefsnärvaro i teamen kan också vara hämmande för 

teamets egen ansvars- och initiativförmåga. Författarna anser därför att det vore 

fördelaktigt att etablera några tydliga utvärderingsprinciper för den nya 

prestationsutvärderingen, för att dels underlätta chefernas bedömningsarbete och dels 

minska risken för en alltför subjektiv utvärdering.  

Som det framkommit vid flera av intervjuerna uppfattas det teambaserade arbetssättet 

leda till en större enhetlighet vid ärendehandläggningen inom teamen. Detta då teamens 

medlemmar kommunicerar och samverkar i högre utsträckning än tidigare, vilket i sin 

tur förmodas leda till en bättre rättssäkerhet. Vidare forskning kring detta skulle kunna 

utröna till vilken grad ärendehandläggning inom myndigheter blir mer likformig, och 

huruvida rättssäkerheten förbättras mot bakgrund av införandet av teambaserat 

arbetssätt. Vid en fortsatt forskning skulle det också kunna studeras huruvida 

enhetligheten i ärendehandläggningen förbättras generellt sett vid myndigheternas 

handläggning efter övergång till ett teambaserat arbetssätt; eller om det framförallt är 

inom de olika teamen som enhetlighet i handläggningen uppnås.   
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APPENDIX  

 

Bilaga 1 – Intervjuguide chef (Intervjufas 1) 

 

1. Hur länge har du arbetat inom Skatteverket, och hur länge har du varit chef? Hur 

många anställda arbetar på din avdelning, och vilka är avdelningens 

huvudsakliga arbetsuppgifter?  

 

2. Kan du berätta lite om ert arbete med att införa en tillitsbaserad styrning, på din 

avdelning respektive på kontoret som helhet? Vilka fördelar ser du som chef 

med att etablera en mer tillitsbaserad styrning av verksamheten? Ser du några 

problem eller nackdelar med detta förändringsarbete? 

 

3. Sker det någon samordning av detta förändringsarbete inom kontoret respektive 

nationellt inom Skatteverket? 

 

4. I vilket skede av förändringsarbetet anser du att ni befinner er just nu, det vill 

säga hur långt har ni kommit med att införa tillitsbaserad styrning? Hur länge 

har förändringsarbetet pågått inom Skatteverket och på ert kontor? 

 

5. Driver ni några särskilda projekt för att främja en tillitsbaserad styrning, och hur 

genomförs dessa projekt i så fall? Har eventuella projekt några fler syften 

samtidigt, förutom att etablera den tillitsbaserade styrningen?  

 

6. Upplever du att det är tillräckligt tydligt vad ni förväntas göra för att främja en 

tillitsbaserad styrning på kontoret och avdelningen? Hur har begreppet 

tillitsbaserad styrning kommunicerats inom Skatteverket, exempelvis från den 

centrala nivån till ert kontor?  

 

7. Tillitsbaserad styrning avser bland annat att öka kvaliteten inom offentlig 

verksamhet, och åstadkomma bättre stöd och service till medborgarna. Hur 

upplever du möjligheterna att genom tillitsbaserad styrning öka kvaliteten och 

servicen i Skatteverkets arbete? Kan du ge något exempel på hur arbetssätt 

förändras med anledning av den tillitsbaserade styrningen? 

 

8. Vilka utmaningar möter ni i ert förändringsarbete avseende införandet av 

tillitsbaserad styrning? Kan du ge några exempel på hur ni arbetar för att hantera 

dessa utmaningar?  

 

9. Finns det något mer som du vill berätta? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide medarbetare (Intervjufas 2) 

 

 

1. Hur länge har du arbetat inom Skatteverket, och vilka är dina huvudsakliga 

arbetsuppgifter?  

 

2. Kan du berätta lite om arbetet med tillitsbaserad styrning och teambaserat 

arbetssätt på din sektion?  

 

3. Vilka fördelar ser du som medarbetare med att införa tillitsbaserad styrning, och 

ett mer teambaserat arbetssätt? Finns det några fler aspekter på tillitsbaserad 

styrning än det teambaserade arbetssättet som du upplever det? Ser du några 

nackdelar eller problem med de förändrade arbetssätten? 

 

4. Känner du dig tillräckligt delaktig i processen med att utveckla det teambaserade 

arbetssättet på Skatteverket, och känner du att cheferna ger tillräckligt med tillit 

till er som är handläggare? 

 

5. Hur tycker du att begreppet tillitsbaserad styrning har kommunicerats inom 

organisationen. Har det varit tillräckligt tydligt vad det avser innebära? 

 

6. På vilka sätt upplever du att din arbetsplats och arbetssituation förändras i och 

med att tillitsbaserad styrning börjat införas? 

 

7. Hur upplever du din egen roll i teamet? Är rollerna i teamet stabila eller varierar 

det över tid? 

 

8. Tillitsbaserad styrning avser bland annat att öka kvaliteten inom offentlig 

verksamhet, och åstadkomma bättre stöd och service till medborgarna. Hur 

upplever du möjligheterna att genom tillitsbaserad styrning öka kvaliteten och 

servicen i Skatteverkets arbete? Kan du ge något exempel på hur arbetssätt 

förändras med anledning av den tillitsbaserade styrningen och ert teambaserade 

arbetssätt? 

 

9. Vilka utmaningar upplever du i ert arbete med tillitsbaserad styrning och 

teambaserat arbetssätt? Kan du ge några exempel på hur ni arbetar för att hantera 

dessa utmaningar?  

 

10. Upplever du att du blir utvärderad i din prestation på ett annorlunda sätt mot för 

tidigare? Hur i så fall, och upplever du det som positivt eller negativt? 

 

11. Finns det något mer som du vill berätta? 
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Bilaga 3 – Intervjuguide chef (intervjufas 2) 

 

1. Hur länge har du arbetat inom Skatteverket, och hur länge har du varit chef? Hur 

många anställda arbetar på din sektion, och vilka är era huvudsakliga 

arbetsuppgifter?  

 

2. Kan du berätta lite om ert arbete med att införa en tillitsbaserad styrning och det 

teambaserade arbetssättet på din sektion? Hur länge har detta förändringsarbete 

pågått hos er? Är detta förändringsarbete genomfört i sin helhet, eller avser ni att 

utveckla det ytterligare? 

 

3. Vilka fördelar ser du som chef med att etablera en mer tillitsbaserad styrning av 

verksamheten? Ser du några problem eller nackdelar med detta 

förändringsarbete? 

 

4. Hur upplever du att din chefsroll förändras i och med att ett mer tillitsbaserat 

och teambaserat arbetssätt etableras?  

 

5. Hur påverkas dina kriterier och bedömningsgrunder för utvärdering av 

personalens prestationer, med avseende på etableringen av en tillitsbaserad 

styrning och ett teambaserat arbetssätt?   

 

6. I vilken omfattning upplever du att ni fortfarande använder resultatbaserade mått 

för utvärdering och planering?  

 

7. Vilka alternativa mått för utvärdering av prestationer och planering av 

verksamhetens används, eller skulle kunna användas?  

 

8. Har det varit tillräckligt tydligt hur ni förväntats etablera det teambaserade 

arbetssättet och tillitsbaserad styrning i allmänhet?  

 

9. Hur upplever du att kvaliteten i arbetet och servicen till medborgarna påverkas 

av de nya arbetssätten?  

 

10. Vilka utmaningar upplever du i ert förändringsarbete avseende införandet av 

tillitsbaserad styrning? Kan du ge några exempel på hur ni arbetar för att hantera 

dessa utmaningar?  

 

11. Finns det något mer som du vill berätta? 

 

 

 
 

 

 


