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Förord 

Min tid på högskolan i Halmstad börjar lida mot sitt slut. Den här kandidatuppsatsen är det 

avslutande momentet på utbildningen Samhällsanalys- och kommunikation. Jag vill rikta ett 

tack till mina lärare för den kunskap jag fått och för ert engagemang i studenternas utbildning.  

 

Jag vill också rikta ett tack till de tjänstemän på Arbetsförmedlingen som deltagit i intervju-

erna och gjort uppsatsen möjlig att genomföra. Trots den situation som pågår på Arbetsför-

medlingen vid uppsatsens gång så har Ni ändå haft tid till att medverka. Ett tack vill också 

riktas till Arbetsförmedlingens organisationschef som avsatte sin tid till att ställa upp på inter-

vju. Ni har gett mig en inblick i hur tillitsbaserad styrning och ledning fungerar i realiteten 

och inte bara i teorin.  

 

Slutligen vill jag tacka min handledare på högskolan i Halmstad, Ulf Petäjä, som har gett mig 

vägledning när tankarna har varit alltför spridda och råd om hur uppsatsen har kunnat utveck-

las ännu mer.  

 

Halmstad, maj 2019 

Felicia Hallgren  



 

 
 

Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka förutsättningarna för implementeringen av tillitsba-

serad styrning och ledning på Arbetsförmedlingen. Vidare ska intentionerna med tillitsbaserad 

styrning och ledning undersökas för att ställas gentemot tjänstemännens förutsättningar. Im-

plementeringsproblematik är något som kan förekomma om rätt förutsättningar inte finns 

bland dem som ska implementera. Förutsättningarna har i uppsatsen undersökts med hjälp av 

Lundquists tre implementeringsvillkor – förstå, kan och vill. Semistrukturerade intervjuer har 

använts som metod och genomförts med tjänstemän på Arbetsförmedlingen och med organi-

sationschefen för att besvara syftet och frågeställningarna. Uppsatsen redogör för den tidigare 

forskning som är relevant och går vidare in på det teoretiska ramverket som ligger till grund 

för studiens analys. Resultatet visar att tjänstemännen förstår vad som efterfrågas av dem och 

har kompetens för att genomföra arbetssättet. Deras motivation ökar vilket innebär att viljan 

finns där. Men det finns inte tillräckligt med resurser i form av tid, pengar och personal för att 

kunna genomföra deras uppdrag utifrån tillitsbaserad styrning och ledning. 

 

Nyckelord: implementering, arbetsförmedlingen, tillitsbaserad styrning och ledning, new 

public management, tjänstemän. 
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1. Inledning 

Styrningskontexten som präglat svensk förvaltning under en tid är New Public Management. 

Syftet med styrningen har varit att öka offentliga verksamheters flexibilitet, effektivitet och 

kostnadseffektivitet. Däremot har New Public Management snarare setts öka den administrativa 

bördan med fokus på att mäta allt istället för att fokusera på medarbetarnas autonomi och kärn-

uppdrag (Borg & Gudmundsson 2015). Civilminister Ardalan Shekarabi har på Regeringens 

hemsida gjort ett uttalande som syftar på de negativa effekter som tillkommit av New Public 

Management.   

Alltför mycket tid läggs åt administration och att fylla i blanketter. Vi måste låta proffsen 

vara proffs och detta gäller inte minst medarbetare på våra statliga myndigheter… Hela 

offentlig sektor ska präglas av en tillitsbaserad styrning (Regeringen.se 2017).  

I citatet syftar Shekarabi (2017) på att medarbetarnas autonomi har försvagats. Vidare går fors-

karen Blomquist (2016) in på att universalismen i den svenska välfärdssektorn också har för-

svagats av New Public Management i två avseenden. Välfärdstjänsterna är inte längre likartade 

och förmågan att tillfredsställa medborgarnas behov har minskat (Blomquist 2016:41). Det har 

ansetts att NPM bidrar till låg kvalitet mellan medborgare och offentliga samhällsorgan, samt 

att kvaliteten brister för de anställda där dagens styrning utgår från att professionerna behöver 

styras med en mängd kontrollsystem. Detta minskar motivationen till att arbeta inom välfärden 

och tilliten till Sveriges välfärdssamhälle minskar (Emanuelsson 2018:6–7). Det är skillnad på 

att arbeta inom privat eller offentlig sektor eftersom det finns en skillnad i vilka värden som är 

viktiga. Den privata sektorn värdesätter ekonomivärden som kostnadseffektivitet, produktivitet 

och funktionell rationalitet.  I den offentliga sektorn värdesättes demokrativärden som folkmakt 

och konstitutionalism. Det går därför inte att överföra den privata sektorns drag till den offent-

liga sektorn (Lundquist 2014:111–112).  

 

Vidare menar Regeringen att mål- och resultatstyrningen som har varit fokuserad i Sverige har 

medfört att det finns risker med att nationella mål och målsättningar i lagstiftningen inte följs. 

Det har också bidragit till ökad administration samt ett minskat utrymme för tjänstemännen att 

utöva sin yrkeskunskap och profession som bäst gynnar verksamheten (Finansdepartementet 

2016). Diskussioner om en ny styrningskontext har därav varit i fokus med tillit som utgångs-

punkt.  
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Regeringen tillsatte därför år 2016 en tillitsdelegation med avsikterna, att tillsammans med be-

rörda myndigheter, kommuner och landsting, finna en styrning som fungerar effektivare och 

som är mer tillitsbaserad och är en mindre administrativt belastad styrning när det gäller väl-

färdstjänster (Kommittédirektiv 2016:10, 2). Syftet med tillitsdelegationen är således att under-

söka ersättningsmodeller som utgår från tillit och tillvaratar medarbetarnas kompetens och er-

farenheter. Vidare är poängen att medarbetarna ska kunna utnyttja sitt handlingsutrymme ef-

tersom det är dem som direkt möter medborgaren eller klienten (Tillitsdelegationen.se u.å).  

     

Fortsättningsvis så är det viktigt att implementeringen av tillitsbaserad styrning och ledning är 

framgångsrik. Implementering av beslut och policys följer ett långt led med många aktörer in-

blandade, eftersom Sveriges offentliga förvaltning präglas av decentralisering. Detta innebär 

att makten eller ansvaret förskjuts från statlig nivå ner till lokal nivå. Där det är tjänstemännen 

som implementerar besluten eller policyn direkt gentemot medborgaren. Om det som ska im-

plementeras är otydligt från central nivå finns det en risk att implementeringen misslyckas, 

eftersom det är tjänstemännen som implementerar policyn. I stora drag innebär detta att det som 

implementeras av tjänstemännen, är det som blir policyn (Hertting 2014:185–201). Det är vik-

tigt att tjänstemännen förstår vad som ska genomföras eller hur man arbetar utifrån ett särskilt 

arbetssätt. Detta handlar om kompetensen som tjänstemännen har i form av relevant utbildning 

eller kunskap. Staten måste även se till att den lokala nivån har resurser i form av tid, pengar 

och andra medel för att tjänstemännen ska kunna genomföra beslut eller arbeta utifrån ett sär-

skilt arbetssätt. Samt måste tjänstemännen vilja genomföra besluten eller arbeta utifrån ett sär-

skilt arbetssätt. Annars är risken stor att implementeringen inte blir lyckad (Lundquist 1987:42–

43).  

     

Tillitsbaserad styrning och ledning har tillämpats på några få myndigheter i Sverige där det 

genomförs som ett projekt för att utveckla ersättningsmodeller som baseras på tillit. En av myn-

digheterna är Arbetsförmedlingen. Myndigheten cirkulerar i samhällsdebatterna där varannan 

person förknippar myndigheten med att vara ineffektiv, långsam och stelbent (Andersson 

2015). Mätningar har visat att förtroendet för myndigheten har minskat. Detta har vidare lett 

till att Arbetsförmedlingen genomför en omorganisering av verksamheten för att öka förtroen-

det och långsiktigt öka kund- och samhällsnyttan (Arbetsförmedlingen.se u.å.). Det är riskabelt 

att tillämpa ett projekt på en myndighet som redan är kritiserad, men kan också förstärka myn-

dighetens förtroende. I åtanke med de förändringsarbeten som Arbetsförmedlingen genomför 

så är det av ännu större vikt att de kan implementera tillitsbaserad styrning och ledning som 
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planerats. Poängen är också att närbyråkraternas1 handlingsutrymme ska öka eftersom deras 

kompetens ska tillvaratas. Eftersom tillitsbaserad styrning och ledning är så pass nytt så är det 

svårt att undersöka vilket resultat som implementeringen har bidragit med. Men genom att un-

dersöka tjänstemännens förutsättningar gentemot myndighetens avsikter så kan man få en in-

blick i hur implementeringen kan tänkas gå.  

     

Slutligen så finns det relativt lite forskning om tillitsbaserad styrning och ledning vilket ger mig 

en poäng till att studera det, särskilt i relation till en organisation. Således bidrar jag med ett 

forskningsbidrag inom området. Vidare är implementeringsforskning viktigt dels för omgiv-

ningen men framförallt utifrån ett politiskt- och socialt perspektiv. Ovanstående visar proble-

mets inomvetenskapliga- samt utomvetenskapliga-relevans.  

1.1 Problemformulering 

Tillitsbaserad styrning och ledning har tagits fram för att motverka New Public Management 

och dess effekter på den offentliga förvaltningen. För att detta ska bli framgångsrikt behöver 

den nya styrningsidén implementeras på ett effektivt sätt. Det är därav viktigt att det som har 

beslutats på central nivå är tydligt ner till lokal nivå, eftersom det är närbyråkraterna som arbetar 

direkt gentemot medborgarna och utformar det som har beslutats på central nivå. Det är av stor 

vikt att närbyråkraterna förstår vad som ska implementeras, har resurser för att implementera 

det och är tillräckligt motiverade. Om detta inte uppfylls finns det en risk att implementeringen 

blir misslyckad.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Studien avser vara ett bidrag inom implementeringsforskning som fokuserar på närbyråkrater-

nas kunskap om tillitsbaserad styrning och ledning och deras förutsättningar för att underlätta 

implementeringen.  

Uppsatsen utgår från följande frågeställningar: 

• Vad är intentionerna med tillitsbaserad styrning och ledning inom Arbetsförmedlingen? 

• Har närbyråkraterna på Arbetsförmedlingen de förutsättningar som krävs för att kunna 

arbeta utifrån tillitsbaserad styrning och ledning? – Utifrån tre villkor: förstå, kan och 

vill. 

                                                      
1 Närbyråkrater är ett analytiskt teoretiskt begrepp som används istället för tjänsteman/tjänstemän. Tjänste-
män är deras yrkesroll. I studien är närbyråkrater ett annat begrepp för tjänsteman eller arbetsförmedlare.  
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1.3 Disposition 

Uppsatsen har sju kapitel. I kapitel ett presenteras uppsatsens inledning, problemformulering, 

syfte och frågeställningar. Kapitel två redogör för den tidigare forskningen som är relevant för 

studien. Där presenteras New public management, Tillitsdelegationen samt olika implemente-

ringsperspektiv. Kapitel tre sammanfattar uppsatsens teoretiska ramverk. Vidare redogörs och 

motiveras uppsatsens metod- och materialval i kapitel fyra. Där beskrivs också uppsatsens ur-

val, forskningskriterier, etiska punkter samt operationaliseringar med intervjuguide. Kapitel 

fem består av analysen av det insamlade materialet och analyseras utifrån teorin och i relation 

till den tidigare forskningen. Kapitel sex är en avslutning med uppsatsens slutsatser och är följt 

av en slutdiskussion. Slutligen innehåller kapitel sju en källförteckning över källorna som har 

använts.  
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2. Tidigare forskning 

Under det här kapitlet kommer tidigare forskning på det berörda området att redogöras. Den 

tidigare forskning som presenteras anses vara relevant i förhållande till uppsatsens problemom-

råde och syfte. Den tidigare forskningen delas upp i tre delar, varav den första handlar om 

styrning och den andra handlar om implementering. Den tredje redogör för utvald forskning 

som tidigare har gjorts utifrån villkoren förstå, kan och vill eller som har studerat Arbetsför-

medlingen.  

2.1 Styrningsmodeller; New Public Management 

New Public Management är ett samlingsbegrepp för reformer av den offentliga sektorns orga-

nisation och styrning. NPM infördes som begrepp år 1991 av professorn Christopher Hood. 

Han ville sätta ett namn och beskriva den företeelse som tagit fart i den offentliga sektorn i 

västerländska länder under 1980-talet (Lindberg, Czarniawska & Solli 2015). Därefter har styr-

ningsfilosofin påverkat den offentliga sektorn i många länder, bland annat Sverige. New Public 

Management har setts spridas i samband med fyra olika trender. Trenderna handlar om att 

minska regeringens tillväxt genom att minska kostnaderna för offentliga utgifter och för hög 

personalstyrka. Den offentliga sektorn ska likna den privata sektorn alltmer och närhetsprinci-

pen ska finnas för tjänster. Detta innebär att decentralisering är viktigt och medborgarna ska ha 

nära till tjänsterna som staten erbjuder medborgarna. Den offentliga sektorn ska utvecklas i 

form av automatisering framförallt inom informationsteknik, så att offentliga tjänster är lätta 

att ta del av. Slutligen ska olika beslutsstilar och mellanstatliga samarbeten utvecklas (Hood 

1991).  

     

Vidare menar Hood att NPM kännetecknas av sju doktriner. Det handlar bland annat om ökad 

kontroll på offentliga organisationer som ska vara aktiv, synlig och inte vara bunden av bestäm-

melser. Det ska införas uttalade standarder och prestationsmätningar, där målen ska vara tydliga 

och uppföljningen av målen ska vara i fokus (Hood 1991). Det ska vara fokus på kontroll av 

resultat snarare än styrning av processer och det ska vara en större betoning på utmatningskon-

troller där resursfördelningar och belöningar kopplas till uppmätt prestanda. Decentralisering 

av den offentliga sektorn är viktig där det ska bildas mindre och fler självstyrande enheter. Den 

centraliserade byråkratiövergripande personalhanteringen ska upplösas. Vidare ska konkur-

renskraftiga tryck öka och ta del av den privata sektorns styrtekniker för att öka effektiviteten 

och flexibiliteten. Slutligen ska det finnas större disciplin i resursanvändningen genom att skära 
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på direkta kostnader. Det ska helt enkelt vara fokus på kostnadsmedvetenhet (ibid.). Samman-

fattningsvis så har syftet med New Public Management varit att öka effektiviteten och få den 

offentliga sektorn att efterlikna den privata sektorn alltmer. Poängen har varit att stärka befo-

genheterna bland cheferna, satsa på mätningsfunktioner, öka konkurrenskraftiga tryck samt öka 

effektiviteten och minska på kostnaderna.  

     

Däremot har kritiken den senaste tiden ökat mot New Public Management. Styrningsidén satsar 

på mätningsfunktioner men problemet blir att det som mäts endast är det som lätt låter sig mätas. 

Istället för att mäta kvaliteten så mäter man produktiviteten. Exempel på detta är att det mäts 

hur många patienter en läkare träffar på en timme, istället för att mäta kvaliteten i bedömning-

arna. Detta innebär att tjänstemännen/professionella styrs, utvärderas och kontrolleras istället 

för att kompetensen tillvaratas (Ahlbäck Öberg & Widmalm 2016:13–15). Vidare har profess-

ionsgrupper förlorat ledande aspekter av deras professionella självständighet som exempelvis 

deras rätt att avgöra vad som utgör ett bra arbete. Deras beslut och bedömningar som baseras 

på deras erfarenheter och kunskaper har ifrågasatts på grund av bristen på insyn. En förlust av 

professionell självständighet kan vara en nackdel för uppfyllandet av politiska mål (Ahlbäck 

Öberg m.fl. 2016:120–121). Målet med NPM var också att ta ett steg bort från byråkratisering 

av den offentliga sektorn. NPM-vågen som bland annat bygger på ekonomisk forskning har 

kritiserat byråkratiseringsfenomenet inom offentlig förvaltning. Trots att decentralisering är 

viktigt så är central styrning och kontroll betydelsefullt. Detta har lett till att New Public Ma-

nagement har bidragit med en sorts byråkratisering ändå (Hall 2007:143). Detta leder oss in på 

den nya styrningsidén, tillitsbaserad styrning och ledning som ska bidra till att medarbetarnas 

autonomi förstärks och deras kompetenser och erfarenheter tillvaratas. Där verksamheterna ska 

ha ett ökat handlingsutrymme och kunna utöva sina huvudsakliga arbetsuppgifter och uppdrag.  

2.2 Styrningsmodeller; Tillitsdelegationen 

Tillitsreformen syftar till att utveckla formerna för den statliga styrningen genom att balan-

sera behovet av kontroll med förtroende för medarbetarnas verksamhetsnära kunskap och 

erfarenhet. Reformen är ett led i regeringens arbete för att skapa mer effektiva offentliga 

verksamheter samt större nytta för medborgarna (Regeringen.se u.å.). 

 

Regeringen upprättade i juni år 2016 en delegation vars ordförande är nationalekonomen Laura 

Hartman. Forskaren Louise Bringselius är forskningsledare för tillitsdelegationen och är redak-

tör för forskningsantologin som kommer att användas mycket i denna studie. Forskningsanto-

login är uppdelad i ett flertal kapitel. Det är 23 forskare som är aktiva i antologin där de har 
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bidragit med teoretiska insikter och praktiska erfarenheter om hur kommuner och myndigheter 

kan styra med tillit. Detta har forskarna undersökt genom projekt inom olika kommuner och 

inom olika välfärdstjänster. En forskare som har deltagit i antologin och vars erfarenheter och 

åsikter anses vara relevant i relation till studien är professorn Bo Rothstein eftersom han disku-

terar tillit i förhållande till förvaltningsproblem (SOU 2018:38). Regeringens intentioner med 

tillitsbaserad styrning och ledning är att skapa en effektivare offentlig verksamhet som skapar 

större nytta för medborgarna (Regeringen.se u.å.). Ambitionen är att styrningen ska vägledas 

av medarbetarnas kompetens, erfarenhet och profession (Regeringen.se 2016).  

     

Tillitsdelegationens uppdrag är att genomföra projekt som syftar till att främja idé- och verk-

samhetsutveckling när det gäller kommunal verksamhet. Vidare genomförs projekt som omfat-

tar hela styrningskedjan från nationell nivå till genomförandet på lokal nivå. Fokuset låg på 

vård, omsorg och skola men kom sedan att inkludera statliga myndigheter i december 2017. 

Tillitsdelegationen upprättades eftersom det ansågs att formera för styrning inom offentlig verk-

samhet behöver utvecklas. Medarbetarnas kompetens behöver tillvaratas och styrningen ska 

därför kunna balansera behovet av kontroll med förtroende för medarbetarnas kunskap och er-

farenhet. Inom statliga myndigheter syftar delegationen kunna skapa en mer samordnad offent-

lig verksamhet där myndigheter söker och prövar konkreta förändringar i styrningen utifrån ett 

tillitsperspektiv. Statliga myndigheter medverkar i projekten frivilligt men prioriterade myn-

digheter är sådana som tillhandahåller medborgarnära tjänster eller i nära koppling till kommu-

nal verksamhet. Slutrapporten ska redovisas i oktober 2019 (Tillitsdelegationen.se u.å.).  

     

Tillitsbaserad styrning och ledning är en samling metoder som ska bidra till att kvaliteten i 

offentligt finansierade tjänster ökar genom tillit. Vidare är tanken att arbetsmiljön förbättras, 

kärnverksamheten stärks, effektiviteten, flexibiliteten och brukarfokuset ökar, onödig administ-

ration minskar samt att det byggs en kultur vars människor och institutioner samarbetar för att 

uppnå gemensamma mål (Bringselius 2017:2–3).  

     

Tillitsdelegationens uppdrag är att genom olika projekt försöka finna ersättningsmodeller för 

styrning i offentlig verksamhet som baseras på tillit. Marknadisering och byråkratisering är 

parallella till varandra men har haft en stor betydelse för utvecklingen av offentlig sektor under 

de senaste åren (Bringselius 2018:21). Nackdelarna är att dessa trender har bidragit till ökade 

krav på formalisering, mätning och dokumentation. Vidare har detta lett till mer administration 
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och påverkat handlingsutrymmet för medarbetaren och mötet med medborgaren. Utgångspunk-

ten med tillit som styrprincip är människors önskan om värdegemenskap, goda relationer och 

en känsla av mening som driver prestationer framåt (Bringselius 2018:22).  

 

Bo Rothstein (2018) beskriver i tillitsdelegationens forskningsantologi från år 2018 en process 

som kallas för den sociala fällan. Processen handlar i stort sett om att effektiva samarbeten i 

organisationers gemensamma mål enbart kan uppstå ifall personer litar på att de andra också 

väljer att samarbeta. Om tilliten för detta inte finns så fortsätter den sociala fällan att cirkulera, 

där kollegor inte samarbetar eftersom de inte litar på att någon annan gör det. För att undvika 

att organisationer fortsätter i den sociala fällan krävs tillit, där medarbetaren dels behöver lita 

på sina kollegor och dels på organisationens ledning (Rothstein 2018:50–51). Vidare menar 

Rothstein att organisationer består av människor som har två val. Där det ena valet handlar om 

att samarbeta och anstränga sig för organisationens gemensamma mål. Det andra valet handlar 

om att enbart se till sina egna intressen och hoppas på att de andra anstränger sig. Det sist-

nämnda leder dock oftast till negativa effekter för organisationen. För att medarbetarna ska 

känna tillit för sina kollegor krävs det att organisationens ledning skapar en tillit där närbyrå-

kraterna inte känner sig kontrollerade av ledningen. En rekommendation som Rothstein (2018) 

ger är att den lokala organisationsledningen inom den offentliga förvaltningen bör inneha ett så 

pass stort handlingsutrymme för att kunna utforma en lokal policy som kan skapa tillit inom 

organisationen (Rothstein 2018 ss. 39–59).   

     

Den definition som Bringselius (2018) använder för att förklara tillitsbaserad styrning och led-

ning föreslås vara:  

Tillitsbaserad styrning och ledning är styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verk-

samhetens syfte och brukarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera 

samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa förmåga, in-

tegritet och hjälpvillighet (Bringselius 2018:66).  

 

Fokuset ska ligga på verksamhetens syfte och nyttjarens behov. För att vidare kunna leda och 

styra med tillit ges förslaget på sju vägledande principer som vidare kommer att citeras 

(Bringselius 2018:67–70). Den första principen är ”sträva efter att som utgångspunkt välja att 

lita på dem du samarbetar med och ha positiva förändringar”. Den andra principen är ”sätt 

medborgarens upplevelse och kunskap i fokus och försök förstå vad medborgaren sätter värde 

på”. Vidare lyder den tredje principen ”sträva efter öppenhet genom att dela information, väl-

komna oliktänkande och respektera kritik” vilket leder oss in på den fjärde principen ”säkerställ 
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ett verksamhetsnära och kvalificerat professionellt, administrativt och psykosocialt stöd i kärn-

verksamheten”. De tre sista principerna handlar om att ”delegera handlingsutrymme och väl-

komna medbestämmande (men var också tydlig kring mandat och skapa förutsättningar)”, 

”uppmuntra alla i styrkedjan att aktivt och gemensamt ta ansvar för helheten och samverka 

över gränser, dvs. medlarskap”. Slutligen ”premiera kunskapsutveckling, lärande och en prak-

tik baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet” (Bringselius 2018:67–70). Dessa sju väg-

ledande principer kan förstås som ett sätt att skapa tillit inom organisationer. Vidare kan de 

fungera som ett komplement till värdedelegationens brist på principer om mjukare aspekter som 

inte fångades upp i de formella regelverken. En gemensam värdegrund för offentligt finansi-

erade verksamheter bidrar till att statsförvaltningen styrs på liknande villkor med tillit i fokus 

(ibid., ss. 446–447).  

2.3 Implementeringsperspektiv; Introduktion 

Förhållandet mellan demokrati och implementering av politiska beslut kan ofta skapa legitimi-

tetsproblem för välfärdsstaten detta eftersom det är ett stort avstånd från regering eller riksdag 

där besluten fattas och ner till de offentliga verksamheterna där handlingar utförs. Detta leder 

oss in på teorin om ”frontlinjebyråkraternas” betydelse. Den verkande personalen är de som 

direkt möter medborgaren eller klienten och på så sätt utformar den offentliga politiken. Det 

innebär att det är förvaltningar och tjänstemän som beslutar och valda politiker har inte något 

direkt utövande för inflytandet (Rothstein 2014:17–19). När implementeringsprocesser disku-

teras ligger ”frontlinjebyråkraterna” eller ”närbyråkraterna” i fokus. Det är dessa som får en 

direktkontakt med medborgarna eller klienterna och deras sätt att implementera eller tolka reg-

ler och beslut är den policy som implementeras. Närbyråkraterna är helt enkelt de sista perso-

nerna i implementeringsledet och med detta medför ett stort handlingsutrymme. Tjänstemännen 

tolkar och tillämpar lagar på enskilda fall eller individer utifrån deras egen kompetens. Detta 

bidrar med ett handlingsutrymme som ökar deras maktposition eftersom det är dem som imple-

menterar policyn. Det kan dock leda till att tjänstemännen tolkar lagarna eller besluten olika 

(Hertting 2014:200). Vidare innebär detta att det är svårt för medborgaren eller klienten att 

utkräva något ansvar. Detta kallas för demokratins svarta hål (Rothstein 2014:19).  

2.4 Implementeringsperspektiv; Närbyråkraterna 

Det finns flera perspektiv på implementering men enbart två anses relevanta i relation till stu-

dien. Den amerikanske statsvetaren Lipsky (2010) har gett ett viktigt bidrag inom ett av per-
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spektiven där han myntade begreppet ”Street-level Bureacracy”. Begreppet översätts till gräs-

rotsbyråkrater, eller närbyråkrat. Han anammar ett ”bottom-up”-perspektiv där han menar att 

besluten och rutinerna som närbyråkraterna etablerar blir den offentliga politiken som utövas 

(Lipsky 2010: xiii). De politiska rollerna hos närbyråkraterna är byggda på två sammanhäng-

ande aspekter av deras positioner. Varav den ena handlar om ett relativt stort utrymme för be-

dömning och den andra handlar om en relativ autonomi från den organisatoriska auktoriteten 

(Lipsky 2010: xiii). Statsvetaren Sannerstedt (2005) menar att perspektivet utgår från tillämpa-

rens handlande. Det handlar om att de professionella som har direktkontakt gentemot medbor-

garna har så pass stor handlingsfrihet och handlingsförmåga att det i själva verket är dem som 

utformar politiken i form av innehållet i verksamheten. Beslutsfattarna har fortfarande möjlig-

het att indirekt påverka förutsättningarna för verksamheten genom beslut, resurser etc. (San-

nerstedt 2005:21–23, 25). Vidare menar Sannerstedt (2005) att handlingsfriheten är en viktig 

faktor för närbyråkraternas arbetsmotivation samt utveckling i sin yrkesroll (ibid., s. 22). Det 

hävdas att det är omöjligt att kontrollera processerna genom centrala beslut ovanifrån. Det finns 

behov av flexibilitet, samverkan och lokalanpassning vilket leder till att implementeringen bör 

förstås som underifrånstyrd. Policyn som bestämts på central nivå är inte samma policy som 

möter medborgaren (Hertting 2014:189–190). Hill (2007) menar att genom användning av in-

dividuella handlingar som utgångspunkt kan bidra till att handlingar ses som reaktioner på pro-

blem eller liknande i val mellan olika alternativ (Hill 2007:190–191).  

     

Det andra perspektivet ”top-down” går tvärtemot det första. Detta perspektiv anses vara det 

traditionella där beslutsfattaren styr och tillämparen ska följa styrningen. ”Top-down-perspek-

tivet”, utgår från en hierarkisk styrningskedja från auktoritativa politiska beslut och ner till rikt-

linjer på lokal nivå (Sannerstedt 2005:24). Perspektivet handlar om tilltron till centrala besluts-

fattare och deras kapacitet till att direkt styra implementeringsprocessen. Hertting (2014) menar 

att detta perspektiv är den mest vanliga och ligger i linje med den demokratiska styrningskedjan 

där politikerna bestämmer implementeringens huvudsakliga inriktning (Hertting 2014:189). 

Vidare skriver Hill (2007) att detta perspektiv utgår från det traditionella, hierarkiska styrnings-

perspektivet på samhällsnivå. Där han menar precis som Hertting att besluten fattas på central 

nivå och ska sedan implementeras av närbyråkraterna i den mån att besluten är enhetliga med 

politikernas avsikter. Detta innebär att utifrån de plikter och skyldigheter som tjänstemännen 

har så har de ett fritt handlingsutrymme, där tjänstemännen kan agera utifrån egna omdömen 

inom ramen för reglerna (Hill 2007:182–192, 211). 
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När implementeringsproblem diskuteras är det relevant att diskutera det utifrån den klassiska 

styrningsmodellen. Det finns två roller i det politiska livet – beslutsfattarrollen och verkställar-

rollen. Dessa roller kan beskrivas i relation med styrning och kontroll, där det finns en direkt 

och indirekt styrning. Direkt styrning handlar om att beslutsfattaren talar om för verkställaren 

vad den ska göra. Indirekt styrning handlar om påverkandet av förutsättningarna för verkstäl-

larna. Detta kan ske genom beslut om vad som ska göras, tilldelning av resurser etc. Vidare 

innebär detta att tillämparens handlande påverkas eftersom det inte ges beskrivningar om hur 

handlandet direkt ska utövas (Sannerstedt 2005:20).  

     

För att kunna förklara orsaker till implementeringsproblem, eller om implementeringen över-

ensstämmer med intentionerna kan det utgås från ett antal förutsättningar. Förutsättningarna 

kan handla om att styrningen ska vara entydig och inte ska kunna missförstås. Utformandet ska 

vara tydligt och resurser ska finnas för att kunna implementera. Vidare är det viktigt att det 

finns motivation bland tillämparna och att implementeringen går att kontrollera. Slutligen ska 

det inte finnas externa aktörer som kan försvåra tillämpningen (Sannerstedt 2005:28–29). Vi-

dare kan förutsättningarna för implementering också studeras utifrån närbyråkraterna, där stats-

vetaren Lennart Lundquists (1987) tankemodell ”The Simplified Actor Model” är en bra ut-

gångspunkt. Tankemodellen handlar om tillämparens roll i policyimplementering. Modellen 

behandlar tre villkor som är viktiga för att en implementering ska anses som lyckad. Villkoren 

handlar om att förstå, kan och vill.  Det första villkoret handlar om att tillämparen förstår vad 

som ska genomföras. Att förstå handlar om tillämparens kompetens i form av relevant utbild-

ning, och i form av att veta vad som krävs av den (Lundquist 1987:42–43). 

     

Det andra villkoret handlar om tillämparen kan genomföra beslutet. Vidare menar Lundquist 

att aktörens förmåga att påverka och förändra sin omvärld också är viktig för implementeringen. 

Tillämparen ska kunna genomföra beslutet och här finns det ett par faktorer som spelar in. Det 

krävs resurser i form av pengar, tid, personal etc. för att kunna implementera beslut (ibid.).  

     

Det tredje villkoret syftar på om tillämparen vill genomföra beslutet där det handlar om tilläm-

parnas motivation. Lundquist menar att aktörens förmåga att förstå sig själv eller omvärlden på 

ett icke fullständigt eller fullständigt sätt är relevant i relation till implementering. Tillämparens 

förmåga att förstå det beslut som ska implementeras är en grundläggande faktor för att imple-

menteringen ska bli lyckad. Det är av stor vikt att tillämparen vill genomföra beslutet. Lun-

dquist syftar här på aktörens medvetna och tydliga preferenser (Lundquist 1987:42–43). Att 
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vilja genomföra ett beslut är grundläggande av dessa tre. Om viljan inte finns där så spelar det 

ingen roll om tillämparen förstår eller kan genomföra beslutet eftersom personen inte vill ge-

nomföra det. Detta villkor skiljer sig från ovanstående eftersom viljan är personlig. Om tilläm-

paren förstår beslutet och dess intentioner, och om de har tillräckligt med resurser så kommer 

beslutet att genomföras så länge tillämparen också vill göra det (Sannerstedt 2005:29). 

2.5 Tidigare forskning på det valda området 

Det här avsnittet kommer först att redogöra för studier som tidigare har gjorts på Arbetsför-

medlingen som är relevant för studien. Vidare kommer avsnittet att redogöra för studier som 

har använt sig av villkoren förstå, kan och vill.  

 

De utvalda studierna som har undersökt Arbetsförmedlingen skiljer sig inte särskilt mycket. 

Studierna har undersökt organisationsförändringen som har skett på myndigheten och deras 

nya ledningsfilosofi – självledarskap. Eftersom min studie handlar om närbyråkraternas förut-

sättningar för att implementera en ny styrningsidé så anses dessa studier relevanta. Clemens-

son (2017) har i sin studie undersökt anställda på Arbetsförmedlingens upplevelser av självle-

darskap. Studien är kvalitativ och har genomförts med intervjuer. För att sammanfatta resulta-

tet så har anställda fått information om vad självledarskap innebär men inte någon utbildning 

om hur självledarskap ska tillämpas. Ledningsfilosofin är ganska otydlig. Däremot visar stu-

dien att de flesta av respondenterna ansåg att filosofin bidrog till en ny meningsfullhet men 

trots detta så ställs det höga krav på arbetsförmedlarna som de inte hinner med på grund av 

tidsbrist (Clemensson 2017). En annan studie som har undersökt självledarskap på Arbetsför-

medlingen är skriven av Bezdrob och Vizlin (2016). Författarna har undersökt vilken roll som 

strategisk kommunikation har i förändringsprocessen och hur chefer och medarbetare uppfat-

tar denna. Resultatet för denna studie visar att medarbetarna anser att kommunikationen mel-

lan dem och deras chefer är av informativ karaktär där det finns en risk att utebliven eller 

bristfällig kommunikation om självledarskap uppstår. Det är för lite information om hur själv-

ledarskap ska implementeras i det dagliga arbetet. När det kommer till eventuella hinder så är 

alla medarbetare överens om att tid är det största hindret. Det leder till att kunskapsdelning 

och kompetensutbytet uteblir (Bezdrop & Vizlin 2016).  

Fortsättningsvis kommer studier som har undersökt implementering utifrån villkoren förstå, 

kan och vill redogöras för. Studierna har inte haft ett fokus på Arbetsförmedlingen och är inte 

heller det väsentliga. Det viktiga i dessa studier är hur villkoren har använts och vilken defi-

nition de har haft. Den första studien skrevs av Grimmtjärn (2016) där syftet var att förstå 
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vilka förutsättningar biståndshandläggare inom LSS och socialpsykiatrin har för att imple-

mentera ett standardiserat arbetssätt för bedömningar av insatser. Att förstå används i den här 

studien som ett villkor för att förstå syfte, mening och innehåll i en viss metod eller arbetssätt. 

Tydligheten i ett syfte för en metod eller ett arbetssätt ökar förståelsen för att kunna imple-

mentera. Att kunna syftar till att ha rätt utbildning och erfarenhet samt att det finns resurser i 

form av tid, personal och stöttning från ledningen. Vilja handlar om personernas inställningar 

till metoden eller arbetssättet samt hur handlingsutrymmet används (Grimmtjärn 2016). Re-

sultatet för denna studie visar att praktikerna måste bli lyssnade på för att kunna anpassa och 

etablera ett arbetssätt till de verkliga förhållanden som råder för att vinna legitimitet (ibid.). 

En annan studie som har utgått från villkoren förstå, kan och vill skrevs av Suskic (2013). 

Villkoren utgår från Evert Vedungs definition där förstå innebär att aktörerna måste förstå vad 

som implementeras och varför det ska implementeras. Att kunna relateras till förmågan att ut-

föra önskade insatser i form av resurser, och vilja relateras till aktörernas vilja att påverka och 

uppnå resultat (Suskic 2013).  

2.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen har presenterat de två styrningskoncepten som är viktiga i studien. 

New Public Management är styrningsmodellen som har präglat den offentliga förvaltningen 

men har ansetts bidra till negativa konsekvenser. Tillitsbaserad styrning och ledning fungerar 

som ett komplement för att gå vidare med en ny styrningsmodell. För att inneha en större för-

ståelse för vad tillitsbaserad styrning och ledning innebär är det därav viktigt att förstå vad NPM 

kännetecknar, och hur dessa skiljer sig åt. Vidare utgår Sveriges offentliga förvaltning från 

decentralisering vilket också ökar tjänstemännens makt och ansvar vid implementeringar. Där-

för är det viktigt att förstå vilken roll som statstjänstemän har i samhället, och hur viktigt det är 

att implementeringen är tydlig från central nivå ner till lokal nivå. Eftersom studien tar sin 

utgångspunkt från tjänstemännens perspektiv så har den tidigare forskningen en stor innebörd 

vid den teoretiska anknytningen. Tidigare forskning har också redogjort för studier som tidigare 

gjorts på antingen Arbetsförmedlingen eller utifrån villkoren förstå, kan och vill. Studierna har 

en relevans till min studie eftersom det som undersöks är tillitsbaserad styrning och ledning 

vilket motsvarar självledarskap och förutsättningarna för att implementera dessa utifrån förstå, 

kan och vill. På så sätt kan resultatet i denna studie jämföras med tidigare studier för att kunna 

se om det finns likheter eller skillnader när det kommer till självledarskap och hur villkoren har 

använts tidigare. 
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3. Teorianknytning 

Den tidigare forskningen har legat till grund för teoriformandet. Den valda teorin är utgångs-

punkten för undersökningen och studien fungerar därför som teorikonsumerande. Den valda 

teorin appliceras på det empiriska materialet som inhämtas för att sedan kunna förstå, förklara 

samt beskriva utifrån det. Uppsatsens teoretiska ramverk kommer att utgå från Lennart Lun-

dquists (1987) tankemodell ”The Simplified Actor Model” där de tre villkoren som beskrevs 

under förra kapitlet är utgångspunkterna. Tillämparen måste förstå, kunna och vilja genomföra 

besluten för att implementeringen ska vara lyckad, och detta gäller längs hela implementerings-

leden. Därför utgår uppsatsen från detta teoretiska ramverk för att studera implementeringen av 

tillitsbaserad styrning och ledning på Arbetsförmedlingen. Villkoret förstå kommer att under-

sökas genom att studera vilken information som arbetsförmedlarna har fått om tillitsbaserad 

styrning och ledning samt om de förstår vad som efterfrågas av dem. På så sätt undersöks det 

om arbetsförmedlare har relevant utbildning och relevant kunskap på området. Villkoret kan 

undersöks i relation till resurser, tid och andra medel som arbetsförmedlarna anser att de har 

eller inte har, för att kunna implementera styrningskontexten. Vidare undersöks andra eventu-

ella hinder som kan förhindra kunnandet. Villkoret vill ska slutligen undersökas i termer av tillit 

som arbetsförmedlarna anser att de har gentemot sina kollegor eller ledningen. Vidare kommer 

det att undersökas hur deras motivation påverkas av tillitsbaserad styrning och ledning eller om 

de har motivation till att implementera tillitsbaserad styrning och ledning. 
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4. Metod 

I det här kapitlet presenteras och motiveras mitt val av metod, material samt urval. Vidare dis-

kuteras validiteten och reliabiliteten i min studie för att kunna motivera kvaliteten i studien. 

Metoden, materialet och urvalet ska tillsammans kunna beskriva innebörden det ger studiens 

syfte och frågeställningar.  

4.1 Val av metod 

Uppsatsen är en kvalitativ studie där målet är att beskriva företeelsers kvaliteter. Vidare tar sig 

uppsatsen en kvalitativ form för att kunna samla in detaljerad och beskrivande svar från under-

sökningspersonerna. Målet med kvalitativ forskning är att nå insikt om fenomen som rör per-

soner eller situationer i deras sociala verklighet (Dalén 2015:15). Därför kändes det mest na-

turligt att undersökningen ska vara av kvalitativ form för att kunna uppnå syftet. Metoden som 

framförallt kommer att användas är respondentundersökningar. Dessa undersökningar är lämp-

liga när det är svarspersonernas egna åsikter och tankar som undersöks. Vidare kan skillnader 

och likheter beskrivas och förklaras och på så sätt också finna mönster. Till skillnad från infor-

mantundersökningar där utgångspunkten är att svarspersonerna ses som vittnen som ska för-

klara ett visst händelseförlopp, eller förklara hur det faktiskt ser ut i exempelvis en organisation 

(Esaiasson, Giljan, Oscarsson & Wängnerud 2012:227–228). Eftersom syftet med intervjuerna 

är att finna djupgående svar har det empiriska materialet samlats in genom semistrukturerade 

intervjuer. Denna typ av intervju går ut på att forskaren har en lista över specifika teman som 

ska beröras men intervjupersonerna har en stor frihet att utforma svaren, eftersom frågorna är 

öppna. Detta innebär att det kan ställas följdfrågor till svaren som undersökningspersonerna har 

gett. Det ger också utrymme till svarspersonerna att fundera och reflektera kring sina svar vilket 

kan bidra med mer information (Bryman 2011:415). Intervjuguiden som finns under operation-

aliseringsavsnittet tar sin utgångspunkt utifrån den förankrande teorin. 

     

Jag funderade på om uppsatsen skulle vara av kvantitativ form istället för kvalitativ. En alter-

nativ metod hade i sådana fall varit enkätundersökningar. Tanken var i så fall att skicka ut 

enkäter till fler Arbetsförmedlingskontor i Sverige, på så sätt hade urvalet av respondenter ökat. 

Det hade också bidragit med ett mer generaliserbart resultat eftersom det hade inkluderat fler 

svarspersoner. Nackdelen med att använda enkäter är dock att svarsalternativen oftast är slutna 

och detta hade inneburit att svaren blivit alltför avgränsade. Eftersom jag är ute efter svar som 

går att reflektera kring så ansåg jag att enkäter inte var relevant i relation till mitt syfte. För att 
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kunna uppnå syftet med studien behövs det djupare svar som egentligen bara går att få genom 

en kvalitativ undersökning.   

4.2 Val av material 

Materialet består av direkta intervjuer som förstahandskällor. Intervjuerna har genomförts med 

arbetsförmedlare inom Arbetsförmedlingen, eftersom det är dessa som är närbyråkraterna som 

studien grundas på så anses detta materialet vara mest relevant. Annat material som kommer 

att användas i denna uppsats är bland annat intervjun med organisationschefen och tidigare 

forskning på området. Teorianknytningen ligger till grund för utformningen av intervjuguiden 

och därför är detta också ett viktigt material. Vidare kommer teorin att ha en stor innebörd i 

analysen. Intervjuerna kommer att inneha ett fokus på implementeringsprocessen inom offent-

lig förvaltning. Materialet som insamlas vid intervjuerna besitter den största vikten då intervju-

erna ligger till grund för uppsatsens resultat. Intervjuerna kommer att genomföras via Sky-

pesamtal eftersom svarspersonerna befinner sig runt om i Sverige vilket kommer att spelas in 

för att sedan transkriberas. Det görs för att minska missförstånd och för att öka trovärdigheten 

för studien. Uppsatsens fokus ligger på närbyråkraterna och deras tankar, åsikter, perspektiv 

etc. och därför begränsas materialet till intervjuer, teorianknytning och den tidigare forsk-

ningen.  

     

Men för att materialet ska anses vara av god kvalitet har jag utgått från källkritiska kriterier. 

Det finns fyra kriterier för detta som kommer att diskuteras. Det första kriteriet är äkthet och 

handlar om att källmaterialet är äkta. Att det kan försäkras att materialet har producerats vid 

angiven tidpunkt och av angivna personer (Esaisson m.fl. 2012:282). Intervjuerna som ska an-

vändas som material produceras av mig och kommer att spelas in. Därav anses källmaterialet 

vara äkta. Resterande material är vetenskapliga där äktheten också uppfylls. De andra tre krite-

rierna handlar om det faktiska innehållet. Ett av dessa kriterier är olika aspekter av oberoende. 

Aspekterna handlar om att innehållet ska kunna bekräftas, att materialet kommer ifrån pri-

märkällor samt att berättaren eller forskaren ska vara oberoende i sina utsagor eller forskning 

(Esaisson m.fl. 2012:283–284). Eftersom intervjuerna utgår från respondenternas svar anses 

inte detta kriteriet vara ett problem. Det andra materialet som används är som sagt vetenskap-

ligt. Dessa är därför förstahandskällor likväl oberoende av sina utsagor. Vidare är de andra 

kriterierna ”samtidighet” och ”tendens”. Samtidighet handlar om att källornas värde ökar ifall 

de används vid samma tidpunkt (ibid., ss. 284–285). Undersökningen genomförs under en viss 

tidsperiod och det är under denna tid som intervjuerna genomförs och transkriberas och det 
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andra materialet insamlas och sammanställs. Tendensen berör sanningshalten i berättaren själv 

och ska helst styrkas med en oberoende källa som kanske har motsatta åsikter (Esaisson m.fl. 

2012:285). Detta kriterium är inte särskilt relevant i undersökningen eftersom det är responden-

ternas svar som uppsatsen grundas på.  

4.3 Urval 

Det första urvalet som gjordes var att antingen begränsa sig till Arbetsförmedlingskontor i en 

viss del i Sverige eller låta uppsatsen utökas till hela Sverige. Till slut valde jag att undersöka 

Arbetsförmedlingskontor runt om i Sverige för att inte få ett alldeles för begränsat resultat. Det 

gjordes eftersom det varken fanns tid eller resurser till att undersöka Arbetsförmedlingens kon-

tor i hela Sverige och därför fick slumpen avgöra. Kontoren blev tilldelad en siffra och en 

slumpgenerator valde ut sex siffror som motsvarade kontoren. Först och främst utgår studien 

från ett målinriktat urval. Det innebär att urvalet görs utifrån en önskan om att intervjua perso-

ner som är relevanta för forskningsfrågorna (Bryman 2011:434). Urvalet begränsas till arbets-

förmedlare inom Arbetsförmedlingen som ska täcka geografiska områden i Sverige. Det är sex 

kontor som har undersökts och sammanlagt tio arbetsförmedlare. På så sätt finner studien en 

variationsbredd där resultatet inte blir begränsat till ett geografiskt område i Sverige. Däremot 

var det ett slumpmässigt urval som fick avgöra vilka kontor som ska inkluderas i studien. Ar-

betsförmedlingen är indelat på 10 marknadsområden i Sverige, men har cirka 240 lokala kontor. 

Studien kan därav inte generalisera att resultatet överensstämmer på Arbetsförmedlingen som 

organisation. Däremot bidrar ett slumpmässigt urval till ett mer generaliserbart resultat eftersom 

kontoren är slumpmässigt utvalda. I några fall var det kontorschefen som valde ut vilka som 

skulle intervjuas vilket gör valet mindre slumpmässigt. Detta kan också ha en påverkan på re-

sultatet eftersom chefen kan ha valt ut specifika personer. I de flesta fall hörde arbetsför-

medlarna av sig till mig för att meddela att de vill ställa upp på intervju. Där vet jag således inte 

om de blev utvalda av sina chefer eller om de fick välja frivilligt.  

     

Arbetsförmedlingen ska lägga ner över 100 kontor runt om i Sverige och detta är något som 

pågår just nu. Därför var det några kontor som inte kunde ställa upp och därför har jag fått 

slumpmässa kontor ett antal gånger. Tanken var också att jag skulle intervjua fler arbetsför-

medlare men jag ansåg sedan att en teoretisk mättnad kommer att uppnås med de arbetsför-

medlare som har ställt upp på intervju. Det ansågs därav onödigt att söka fler arbetsförmedlare 

att intervjua. Kontor som har deltagit i undersökningen är Stockholm-Vällingby, Örebro, Norr-

köping, Helsingborg, Malmö och Älmhult.  
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Vidare ska organisationschefen också intervjuas eftersom han ligger bakom Arbetsförmedling-

ens ledningsfilosofi. Jag anser därmed att det är viktigt att intervjua honom för att se hur tillits-

baserad styrning och ledning är tänkt att fungera och vilka intentioner som finns bakom. Inter-

vjuerna med arbetsförmedlarna fungerar sedan som ett komplement för att undersöka deras 

förutsättningar och hur de uppfattar tillitsbaserad styrning och ledning. Det är arbetsför-

medlarna som arbetar direkt gentemot kunderna.  

4.4 Forskningskriterier 

Om en studie ska bedömas vara av god kvalitet behöver tre kriterier finnas i beaktande. Dessa 

tre kriterier är reliabilitet, validitet och replikation. Kriterierna lämpar sig bäst till kvantitativa 

studier men kan likväl placeras i kvalitativa studier och dessa brukar benämnas med andra be-

grepp. Det finns kvalitativa forskare som anser att dessa begrepp inte är relevanta för kvalitativa 

undersökningar. Därav kan begreppens innebörd ändras beroende på om det är en kvalitativ 

eller kvantitativ studie (Bryman 2011:351). Jag ska i detta kapitlet diskutera begreppen i relat-

ion till min studie för att försäkra studiens kvalitet.  

     

Reliabilitetskriteriet handlar om undersökningens tillförlitlighet. Detta handlar om huruvida re-

sultatet från undersökningen blir detsamma om undersökningen skulle genomföras på nytt 

(ibid., s. 49). Det är viktigt att ha i åtanke att undersökningens resultat kan variera eftersom 

svarspersonernas åsikter och tankar kan ändras över tid. Därav kan jag inte säkerställa att under-

sökningen skulle få samma resultat igen. Däremot är detta motiverat eftersom det är svårt att 

samma resultat blir aktuellt igen inom kvalitativa studier. Kriteriets innebörd är mer vanligt 

inom kvantitativ forskning och inom kvalitativ forskning kan begreppet reliabilitet jämföras 

med pålitlighet. Det innebär att forskaren ska anta ett granskande synsätt genom att säkerställa 

att det finns en fullständig redogörelse av alla faser i forskningsprocessen. Vidare kan andra 

forskare och kollegor etc. granska och bedöma kvaliteten i studien (Bryman 2011:355). Studien 

kommer att granskas av min handledare vilket bidrar till att pålitligheten ökas för undersök-

ningen. Vidare kommer alla forskningssteg att redogöras där intervjusammanställningar, inspe-

lat material samt intervjufrågor kommer att finnas tillhands.  

     

Validitetskriteriet handlar om att det som var meningen att mätas verkligen har mätts för att 

resultatet ska kunna bli generaliserbart. Detta kriterium är mer vanligt i kvantitativ forskning 

men det finns motsvarande för kvalitativa studier. Dessa är trovärdighet och överförbarhet. Tro-
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värdighetskriteriet kan uppfyllas genom att svarspersonerna bekräftar det som forskaren sam-

manställt från intervjuerna. Detta kallas för respondentvalidering. Eftersom den sociala verk-

ligheten kan uppfattas på olika sätt och forskaren kan tolka det som svarspersonerna säger på 

annat sätt än som var menat så är detta kriteriet viktigt (Bryman 2011:52, 353). Överförbarhets-

kriteriet handlar om i vilken mån det som har undersökts går att överföra till andra miljöer eller 

situationer. Kvalitativ forskning tenderar att ha fokus på det unika eller betydelsen hos det som 

studeras (Bryman 2011:354–355). Sammanställningen av intervjuerna kommer att skickas till 

svarspersonerna så att de kan bekräfta att det som har skrivits är korrekt. Vidare har jag försökt 

att motivera och specificera undersökningens urval, metod och material så gott det går för att 

överförbarhetskriteriet inte ska missförstås. Det är svårt att sätta resultatet från denna undersök-

ning i en annan kontext eftersom den baseras på de utvalda respondenternas svar.  

     

Replikationskriteriet handlar om möjligheten att upprepa en undersökning. För att kunna göra 

detta är det viktigt att forskaren beskriver sitt tillvägagångssätt detaljerat (ibid., s. 49). Jag har 

i denna undersökning försökt beskriva tillvägagångssättet så gott det går så att undersökningen 

ska kunna replikeras. Slutligen finns det ett kriterium som handlar om objektiviteten. Möjlig-

heten att styrka och konfirmera handlar om att forskaren säkerställer att den inte har låtit per-

sonliga värderingar eller teoretisk inriktning påverka utförandet av undersökningen (ibid., s. 

355). Under arbetets gång har jag försökt vara opartisk och inte agerat med egna åsikter eller 

tankar. Intervjufrågorna har formats utifrån undersökningens teoretiska ramverk, syfte och frå-

geställningar. Respondenterna ska även få läsa igenom det sammanställda materialet för att 

ytterligare kunna försäkra att undersökningen har genomförts opartiskt från min sida.  

     

Det diskuteras också att kvalitativ forskning är allt för subjektiv eftersom forskaren omedvetet 

kan bestämma vad som är viktigt och betydelsefullt. Det anses också att det är svårt att genera-

lisera kvalitativa forskningsresultat eftersom det oftast är ett litet antal individer i en viss situ-

ation som undersöks. Det blir därav svårt att generalisera resultaten till andra miljöer eller situ-

ationer (Bryman 2011:369). Uppsatsen kommer att granskas av min handledare och undersök-

ningen kommer att utgå från syftet för att på så sätt minska att mina subjektiva åsikter präglar 

studien. Vidare har jag valt att undersöka kontor runt om i Sverige för att kunna generalisera 

resultatet på ett annat sätt än vad som hade gjorts om det var geografiskt begränsat. Däremot är 

det fortfarande ett litet antal individer som undersöks och detta är viktigt att ha i åtanke.  
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4.5 Etiska punkter 

Inom samhällsvetenskaplig forskning finns det grundläggande etiska frågor som bör tas i beak-

tande. Dessa frågor handlar om frivillighet, integritet, konfidentialitet samt anonymitet. De 

etiska principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjan-

dekravet. Informationskravet handlar om att forskaren ska informera berörda personer om syftet 

med undersökningen. Undersökningspersonerna ska därav vara informerade om att deltagandet 

är frivilligt och intervjuerna kan avbrytas när de vill. Samtyckeskravet handlar om att deltagarna 

har rätt att bestämma om dem vill delta. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifterna om del-

tagarna ska behandlas med konfidentialitet så ingen obehörig kommer åt dem. Slutligen innebär 

nyttjandekravet att uppgifterna som samlats in får enbart användas till forskningens ändamål 

(Bryman 2011:131–132). Respondenterna har fått information om vad intervjuerna kommer att 

handla om och att det är i forskningssyfte. Vidare har det varit helt frivilligt att delta och ano-

nymitet har varit tillåtet. Eftersom jag också använder mig av respondentvalidering så får re-

spondenterna en kopia på transkriberingen som gjorts vid varje intervju så att det inte blir några 

missuppfattningar oss emellan.  

4.6 Operationalisering 

Operationalisering innebär att skapa en etikett på begrepp som beskriver verklighetens olika 

aspekter för att säkerställa att det som undersöks är det som tänkts (Bryman 2011:154). Oper-

ationaliseringarna som används har betydelse för resultaten och resultatens säkerhet och tillde-

las en teoretisk definition för de begrepp som ska undersökas (Esaiasson m.fl. 2012:55). Studien 

fokuserar på implementeringsvillkoren förstå, kan och vill och operationaliseringen av dessa är 

densamma som Lundquists beskrivning som har redogjorts i kapitel två och tre. Operational-

iseringen har gjorts i två steg. Det första steget behandlar operationaliseringen av villkoren för-

stå, kan och vill. Det andra steget handlar om operationalisering av intervjufrågorna utifrån 

ovannämnda villkor. Jag kommer nedan att utforma en tabell med operationaliseringen av för-

står, kan och vill som kommer att användas som kriterier i analyskapitlet.  

 

 

 

 

 

 



 

21 
 

Tabell 1. Operationalisering av villkoren 

Villkor Operationalisering 

 

 

Förstå 

”Förstår tillämparen vad som ska tillämpas?” 

- Handlar om kompetens i form av relevant ut-

bildning och förståelse för vad som efterfrå-

gas av tjänstemännen för att genomföra 

tillitsbaserad styrning och ledning. 

 

 

Kan 

”Kan tillämparen genomföra?” 

- Handlar om resurser i form av tid, pengar, 

personal, samt andra medel som kan försvåra 

eller förenkla genomförandet. 

 

 

Vill 

”Vill tillämparen genomföra?” 

- Handlar om tjänstemännens motivation för 

att vilja arbeta utifrån tillitsbaserad styrning 

och ledning eller om det ökar deras motivat-

ion till att arbeta. 

 

Intervjufrågorna som har ställts till närbyråkraterna har delats in i tre kategorier och har utfor-

mats från det teoretiska ramverket. Den första delen behandlar ”Förstå”-frågor, den andra delen 

behandlar ”Kan”-frågor och den tredje behandlar ”Vill”-frågor. Analysen för uppsatsen kom-

mer också att tilldelas dessa kategorier för att smidigare kunna jämföra och analysera resultatet. 

Jag kommer nedan att visa den intervjuguide som utformats med motivering till frågornas syfte. 

 

Tabell 2. Förstår 

De tre första frågorna syftar till att besvara om tjänstemännen förstår syftet med tillitsbaserad 

styrning och ledning.  

 

Intervjufrågor Frågornas syfte 

1. Är du informerad om vad tillitsbaserad styr-

ning och ledning innebär? – Förstår du styr-

ningens innebörd?  

För att tjänstemännen ska kunna arbeta utifrån tillits-

baserad styrning och ledning är det viktigt att de har 

blivit informerade om vad det innebär i form av utbild-

ning och stöttning.  

2. Förstår du vad som efterfrågas av dig som 

tjänsteman när styrningen ska baseras på 

tillit? Med det ökade handlingsutrymmet i 

åtanke. 

För att tjänstemännen ska kunna arbeta utifrån tillits-

baserad styrning och ledning är det viktigt att de också 

vet vad som efterfrågas från dem. Speciellt när deras 

handlingsutrymme ökar och tolkningsutrymmet blir 

större.  

3. Vilka positiva och negativa effekter ser du 

med tillitsbaserad styrning? – Som kan för-

hindra att innebörden med styrningen nås 

fram till alla.  

Det handlar inte bara om att förstå syftet med styr-

ningen utan det är också viktigt att kunna skildra posi-

tiva och negativa effekter för att sedan kunna mot-

verka dem.  
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Tabell 3. Kan 

Den andra delen av intervjun behandlar frågor om tillämparen kan genomföra beslutet. I det här 

fallet handlar det om arbetsförmedlarna har resurser för att kunna arbeta utifrån tillitsbaserad 

styrning och ledning.  

 

Intervjufrågor Frågornas syfte 

1. Upplever du att det finns tillräckligt 

med resurser eller medel på din arbets-

plats för att kunna utföra ditt arbete för 

att kunna implementera styrningskon-

texten? 

För att kunna genomföra ett beslut behövs det resur-

ser. Det kan handla om tid, pengar eller personal. 

Utan detta försvåras implementeringen.  

2. Upplever du att det finns andra hinder 

som kan påverka implementeringen av 

tillitsbaserad styrning och ledning?  

Bortsett från resurser och medel kan det finnas andra 

orsaker till att det inte går att arbeta utifrån tillitsba-

serad styrning och ledning.  

3. Vilka svårigheter eller möjligheter ser 

du med tillitsbaserad styrning och led-

ning? – Som kan försvåra för dig att 

kunna utföra ditt arbete. 

Det är också viktigt att undersöka vilka svårigheter 

eller möjligheter som finns för att kunna implemen-

tera styrningen. Eftersom tjänstemännen arbetar di-

rekt gentemot medborgaren så kan de ha märkt av 

sådant som inte ledningen tänkt på.  

 

Tabell 4. Vill 

Som skrevs i teoridelen så spelar det ingen roll om villkoren förstå och kan är uppnådda. För 

om en tjänsteman inte har viljan att implementera så kommer den inte att göra det. I det här 

fallet handlar viljan om att styra med tillit.  

 

Intervjufrågor Frågornas syfte 

1. Anser du att du har tillräckligt mycket tillit 

till dina kollegor eller ledningen för att vilja 

arbeta utifrån tillitsbaserad styrning och led-

ning? 

För att vilja arbeta utifrån tillitsbaserad styrning och 

ledning är det av stor vikt att tjänstemännen faktiskt 

känner tillit till deras kollegor och till ledningen. 

2. Anser du att tillitsbaserad styrning och led-

ning motiverar dig till att driva ditt arbete 

framåt? 

Tillitsbaserad styrning och ledning ökar tjänstemän-

nens handlingsutrymme vilket kan leda till att tjänste-

männen motiveras till att ta mer ansvar och arbeta. 

Detta ökar viljan. 

3. Väger fördelarna upp nackdelarna för att du 

ska känna dig motiverad att arbeta utifrån 

tillitsbaserad styrning och ledning? 

Det är också viktigt att diskutera för- och nackdelar 

och undersöka ifall fördelarna är fler än nackdelarna. 

Det är oftast då motivationen och viljan ökar.  

 

Vidare har även organisationschefen för Arbetsförmedlingen intervjuats. Frågorna som ställdes 

har som syfte att besvara vilka intentioner som tillitsbaserad styrning och ledning ska tänkas 

bidra med. Intervjufrågorna har också utformats för att kunna undersöka om ledningen har bi-

dragit med information, resurser etc. för att implementeringen ska lyckas (se bilaga 1). 
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5. Analys 

Analysen kommer att genomföras i olika delar. Den första delen redogör för myndighetens 

intentioner med tillitsbaserad och styrning utifrån intervjun som genomfördes med organisat-

ionschefen. Vidare kommer materialet som har insamlats från arbetsförmedlarna att analyseras 

utifrån studiens teoretiska ramverk som består av villkoren förstå, kan och vill. Analysen av-

slutas sedan med en sammanfattning som knyter samman hela analysen.  

5.1 Arbetsförmedlingens intentioner med tillitsbaserad styrning och 

ledning 

Detta avsnitt presenterar en redogörelse av intervjun som genomfördes med organisationsche-

fen den 14 april 2019.  

     

Arbetsförmedlingen påbörjade ett förändringsarbete år 2014 eftersom det fanns utmaningar 

inom styrningen och fokuset låg på detaljer samt kvantitativa uppföljningar av medarbetare, 

vilket bidrog till en passivitet. En ny ledningsfilosofi togs fram år 2014–2015, innan tillitsdele-

gationen påbörjat sitt arbete och kom att kallas för självledarskap. Självledarskap påminner om 

tillitsbaserad styrning och ledning på flera sätt. Det som skiljer de emellan är att det benämns 

på annat sätt. Utgångspunkten för filosofin är tron på att människan vill och dess förmåga att 

bidra i arbetet och verksamhetens resultat. ”En väldigt humanistisk syn präglade vår lednings-

filosofi” menar organisationschefen (Personlig kommunikation, 15 april 2019). Det som ligger 

bakom tillitsbaserad styrning och ledning påminner i hög grad av självledarskap. I praktiken är 

det samma sak. Myndigheten har däremot varit en del av tillitsdelegationens arbete sedan start 

och bidrar i olika projekt. Organisationschefen menar att statsförvaltningen har traditionellt haft 

en styrning som går ut på formella strukturer (ibid.). Men den tillitsbaserade styrningen och 

ledningen fokuserar på de traditionella mjuka aspekterna av styrning och ledning. Dessa 

aspekter handlar om organisationen och ledningen och dess kulturella aspekter. När dessa di-

mensioner undersöks i styrningen och ledningen så finnes ganska viktiga saker som skiljer sig 

från den traditionella styrningen (ibid.). 

     

För att myndigheten skulle kunna implementera den nya ledningsfilosofin så avsatte ledningen 

mycket resurser och tid för att kunna fokusera på införandet av självledarskap. Dels fanns det 

underlag som beskrev vad självledarskap var för något för att få in det nya sättet att leda verk-

samheten på. En extern konsult togs in för att stötta organisationen i förändringsarbetet, och 
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konsultstöd finansierades centralt till varje chef och ledare för att kunna ingå i programmet. 

Tillitsdelegationen har rätt i att det krävs resurser eftersom det inte enbart kan säga att det ska 

styras på ett visst sätt utan en viss ansträngning. Ledningen arbetar också intensivt för att tjäns-

temännen ska förstå det nya sättet att styra och leda. Det beskrivs och försöker begripliggöra 

vad självledarskap är för något, och arbetar konkret med detta tillsammans med chefer och 

ledningsgrupper genom insatser etc. Däremot har det varit en del utmaningar på området för att 

kunna få alla att förstå och se vad det är ledningen vill införa i myndigheten. Det har varit 

utmaningar med att få tjänstemännen att förstå hur det påverkar en själv och hur de bör agera. 

Det är en ständig process men med tiden har det blivit alltmer tydligare (Personlig kommuni-

kation 15 april 2019). 

 

Om det nya sättet att leda ska bli verkligt så är det ett flertal delar i myndighetens verksamheter 

som måste förändras. Det måste göras förändringar i uppföljningen av verksamheten, kriteri-

erna för lönesättning, och vad som bör belönas och det som inte bör belönas. Exempel på detta 

är att det är viktigt att fokusera på helheten och vilken del varje individ kan bidra med för 

helheten. Det är viktigt att som individ göra något för allas vinnings skull och att cheferna 

uppmärksammar det. Det som medarbetarna gör för att förbättra helheten måste synas och det 

måste finnas kriterier för uppföljning av detta. Kriterierna utgår från tillitsbaserad styrning och 

ledning/självledarskap. Hela systemet måste ändras, framförallt uppföljningen och hur man styr 

och leder verksamheten (ibid.). 

     

Ledningsfilosofin har fått genomslag och bidragit till en bättre arbetsmiljö och att det vågas ta 

allt mer initiativ. Däremot är det svårt att dra slutsatser utifrån någon vetenskaplig metod att 

detta sätt att styra har bidragit till ett bättre resultat hos myndigheten. Det syns att det har blivit 

förbättringar på myndigheten utifrån uppföljningar gjorda av statskontoret. Däremot är det svårt 

att bevisa att det just är ledningsfilosofin som har bidragit till det eftersom det är flera faktorer 

som är avgörande (ibid.). 

     

Sammanfattningsvis menar organisationschefen att en ny ledningsfilosofi togs fram efter att 

myndigheten haft en del utmaningar. Ledningsfilosofin kom att kallas för självledarskap men 

innebär i regel samma som tillitsbaserad styrning och ledning. Utgångspunkten för självledar-

skap är tron på att människan vill och dess förmåga att bidra i arbetet och verksamhetens resul-

tat. Bortsett från den traditionella styrningen inom statsförvaltning så fokuserar självledarskap 

eller tillitsbaserad styrning och ledning på mjuka aspekter som inte tidigare varit centrala. Den 
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nya ledningsfilosofin anses ha gett positiva effekter. Det lades mycket resurser i form av stött-

ning och utbildning till chefer och ledning för att lyckas med implementeringen. Däremot har 

det varit en ständig process och det krävs att man arbetar med det mycket.  

5.2 Analys av tjänstemännens intervjuer  

Innan analysen påbörjas kommer jag att sammanfatta resultatet i en tabell. Resultatet som pre-

senteras är om villkoren förstå, kan och vill uppnås eller inte bland tjänstemännen. Om det inte 

framgår vad tjänstemännen anser så kommer det att redovisas som oklart. Jag utgår från oper-

ationaliseringen av villkoren vid bedömningen om villkoren är uppnådda eller inte. Fortsätt-

ningsvis följer en analys som delas upp utifrån villkoren samt om villkoren är uppnådda eller 

inte, och i de fall där det är oklart. 

 

Tabell 5. Sammanställning av resultaten  

Tjänstemännen Förstå Kan Vill 

Tjänsteman 1 Uppnås inte Uppnås inte Uppnås 

Tjänsteman 2 Uppnås Uppnås inte Uppnås 

Tjänsteman 3 Uppnås Oklart Uppnås inte 

Tjänsteman 4 Uppnås inte Uppnås inte Uppnås inte 

Tjänsteman 5 Uppnås Uppnås inte Uppnås 

Tjänsteman 6 Uppnås Uppnås inte Uppnås 

Tjänsteman 7 Uppnås inte Uppnås inte Uppnås 

Tjänsteman 8 Uppnås inte Uppnås inte Uppnås 

Tjänsteman 9 Uppnås Oklart Uppnås 

Tjänsteman 10 Uppnås Uppnås inte Uppnås 

Summa: 

Uppnås 

Oklart 

Uppnås inte 

Förstå 

6 

0 

4 

Kan 

0 

2 

8 

Vill 

8 

0 

2 

 

5.2.1 Förstå 

I det här avsnittet analyseras det insamlade materialet utifrån Lundquists (1987) implemente-

ringsvillkor förstå. Som tidigare skrivits så handlar villkoret om tjänstemännens kompetens i 
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form av relevant utbildning och förståelse för vad som efterfrågas av dem. Avsnittet delas in 

utifrån ”uppnådd förståelse” och ”bristande förståelse” och avslutas med en sammanfattning.  

Förståelsen uppnås 

Majoriteten av tjänstemännen ansåg att de har kompetensen att implementera tillitsbaserad styr-

ning och ledning. Vidare anser majoriteten att de vet vad tillitsbaserad styrning och ledning 

innebär och vad som efterfrågas. Det skiljde sig mellan svaren om vad tillitsbaserad styrning 

och ledning innebär men överlag har de flesta samma syn. I stort sett tolkas tillitsbaserad styr-

ning och ledning som ett arbetssätt där tjänstemännen har mycket ”frihet under ansvar”. Re-

spondenterna menar överlag att det handlar om att själva strukturera och ansvara för sin tid och 

uppgifter, så länge det faller inom myndighetens ramar och lagar. Cheferna ska inte vara lika 

involverade i tjänstemännens arbetsuppgifter utan tjänstemännen ska kunna hantera och lösa 

problem eller uppgifter självständigt. Tjänstemännen ska utifrån det förmedlade uppdraget 

komma på ”hur”, exempelvis, hur man ska arbeta, eller hur beslut ska tillämpas. Positiva effek-

ter med tillitsbaserad styrning och ledning bland respondenterna är att det får individerna att 

växa och utvecklas. Det är positivt att ledningen känner tillit till tjänstemännens kompetens och 

erfarenheter, vilket skapar en bättre arbetsmiljö. Tjänstemännen har mer utrymme till att vara 

med och påverka vilket leder till ett bättre resultat. En tjänsteman sammanfattade tillitsbaserad 

styrning och ledning på det här sättet: 

Min uppfattning är att den bygger på att medarbetaren ska bygga sig själv, ska ha koll på 

vad målen för verksamheten är, och med hjälp av sina kompetenser kunna ta ansvar för att 

driva sitt arbete framåt och tillsammans med kollegor driva sitt arbete framåt åt det målet. 

Det bygger både på en form av tillit från ledningen men också från andra hållet att ges 

möjligheten att ha den friheten men att det ändå är inom en ram, det är inte ett fritt valt 

arbete utan det ska vara inom verksamhetens mål (Tjänsteman, personlig kommunikation 

17 april).  

Citatet ovanför är en ganska enkel sammanfattning av vad tillitsbaserad styrning och ledning 

innebär. Tjänstemannen är medveten om att de med hjälp av sina kompetenser ska sträva efter 

verksamhetens gemensamma mål. Medarbetarna har ett större handlingsutrymme för att de ska 

kunna arbeta på det sätt som anses vara bäst för dem. 

     

Bland respondenterna så var det några som ansåg att tillitsbaserad styrning och ledning är bra 

eftersom de arbetar mycket med människomöten. Detta innebär att klientens tankar och önske-

mål ska tas i beaktande och därför kan man inte behandla alla klienter på ett och samma sätt. 

Därav är det bra med ett större handlingsutrymme där man kan anpassa klienternas tankar och 

önskemål.  
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Bristande förståelse 

Av tio tjänsteman var det fyra som ansåg att intentionerna med tillitsbaserad styrning och led-

ning inte är tydliga. Det ansågs att det var ett stort språng att gå från den förra styrningen till 

den tillitsbaserade styrningen eller självledarskap eftersom det är många delar som ska integre-

ras. Vidare menar de att det inte har varit särskilt mycket information om den nya ledningsfilo-

sofin, där det menas att chefen förväntar sig att tjänstemännen ska kunna utforma och lösa 

problem självständigt som leder till ett visst resultat.  

     

Förståelsen för vad som efterfrågas av tjänstemännen har inte varit tydlig. Framförallt menar 

en tjänsteman att de har fritt spelrum utifrån de lagar och regler som ska följas, och tar eget 

ansvar över sin tid och uppgifter. De ska följa värdegrunden och värderingarna som finns för 

statstjänstemän. Men det anses otydligt i relation till vad som ska prioriteras och att det är otyd-

ligt om tjänstemännen har allt som behövs för att kunna utföra arbetet som förväntas. Två tjäns-

temän ansåg att styrningsidén inte fungerar i realiteten eftersom uppdraget är för komplext och 

det är flera delar som fattas för att kunna arbeta utifrån det (Tjänsteman 4 och 7, personlig 

kommunikation 17 och 23 april 2019). Det är höga krav på att arbetsförmedlarna ska kunna 

genomföra saker som egentligen inte går. Gällande otydligheten så uttryckte sig en tjänsteman 

på detta sätt: 

Det politiska uppdraget i sig är ganska otydligt och det finns nog inte enighet ens på riks-

dagsnivå – vart är vi på väg liksom. Då fallerar allt. Det kanske fanns en tillit. Men den kan 

inte implementeras av budgetmässiga skäl. Då fallerar det mot kunden och då får vi inte 

det handlingsutrymmet (Tjänsteman, personlig kommunikation 17 april). 

 

Citatet syftar på att så länge det inte finns en tydlig beskrivning av uppdraget på central nivå så 

brister det nere på lokal nivå. Det ökade handlingsutrymmet som ska finnas har försvunnit ef-

tersom tjänstemännen inte kan genomföra sitt uppdrag som önskas.  

     

Negativa effekter som kan uppstå med tillitsbaserad styrning och ledning ansågs vara att det 

läggs för mycket ansvar på arbetsförmedlarna. Ansvar som egentligen är på chefens nivå eller 

den strategiska nivån. Vidare menas det att i några fall att chefen inte finns som stöd vid pro-

blem utan hänvisar till ledningsfilosofin – att tjänstemännen har självledarskap. Det kan även 

uppstå misstolkningar bland medarbetarna när det handlar om begränsning på friheten. Tolk-

ningsutrymmet ökar när tjänstemännen får större ansvar vilket leder till att klienterna kan få 

olika stöd och hjälp. Effekterna av tillitsbaserad styrning och ledning blir negativa om cheferna 

inte börjar leda utifrån ledningsfilosofin utan fortsätter detaljstyra. Samt måste ledningen vara 
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mer tydliga om vad som förväntas eftersom det svänger mycket på Arbetsförmedlingen. Vidare 

syftar tjänstemännen på det stora ansvaret som läggs på dem och förväntningarna på att de ska 

kunna lösa det mesta på egen hand. En tjänsteman menar att det inte går att förändra en orga-

nisation på kort tid och hävdar i citatet nedan att: 

Man kan liksom inte bara tro att en kultur ska förändras från en dag till en annan. Det måste 

vara någonting som man jobbar med och pratar om på APT, möten osv. Det är liksom svåra 

grejer när man ska förändra någonting från grunden (Tjänsteman, personlig kommunikat-

ion, 17 april 2019). 

 

Citatet tolkas på så sätt att det tar tid att genomföra en förändring och det måste ständigt vara 

tydligt om vad som förväntas av tjänstemännen. Medarbetarna blir osäkra om de inte vet vad 

som efterfrågas av dem och det tar längre tid att implementera. Det är ett ständigt arbete som 

måste vara i fokus tills det verkligen sitter.  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan det ses att majoriteten anser att de har kunskap om vad tillitsbaserad 

styrning och ledning innebär. Men där det brister anses det att tillitsbaserad styrning och ledning 

diskuteras för lite och trots att tjänstemännen är medvetna om vad som efterfrågas av dem så är 

det otydligt i förhållande med tillit. Det finns flera positiva effekter som styrningsidén kan leda 

till varav mycket handlar om att medarbetarna kan utvecklas. Däremot är risken för misstolk-

ningar stor, och det är viktigt att ledningen är tydlig med konceptet samt att medarbetarna tar 

sitt ansvar.  

 

5.2.2 Kan 

I föregående avsnitt upplevde tjänstemännen att kunskapen om tillitsbaserad styrning och led-

ning finns, men att det i vissa fall inte är tydligt hur det ska fungera i praktiken. I det här avsnittet 

analyseras intervjumaterialet utifrån Lundquists (1987) implementeringsvillkor kan. Villkoret 

handlar som tidigare nämnts om tillämparnas resurser i form av tid, personal och andra medel 

för att kunna implementera det som bestämts. En notering är att vid intervjutillfällena hade 

beskedet kommit om att en varsling skulle ske inom Arbetsförmedlingen. Respondenterna har 

därmed besvarat frågorna utifrån den nuvarande situationen samt hur det har sett ut tidigare.  

Eftersom det var åtta arbetsförmedlare som ansåg att det inte finns resurser så anses inte vill-

koret vara uppfyllt. Två arbetsförmedlare var lite oklara med vad de ansåg. Detta avsnitt kom-

mer därför diskuteras utifrån brister i kunnandet. 
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Brister i kunnandet 

Tjänstemännen anser att de ekonomiska resurserna har funnits tidigare, men inte de mänskliga 

resurserna i form av personal. Bristen på personal leder till att det läggs för mycket ansvar på 

resterande personal, och eftersom uppdraget är så pass brett så hinner de inte göra det som ska 

göras. Det är en hel del prioriteringar som får göras eftersom det inte finns tillräckligt med tid. 

Arbetsförmedlarna får neka insatser till klienterna eftersom pengar inte finns tillgängligt och 

tjänstemännen kan inte utföra sitt uppdrag så som de vill. Det är för mycket administration som 

tjänstemännen också måste spendera tid på. Vidare ska tillitsbaserad styrning och ledning öka 

handlingsutrymmet för tjänstemännen men eftersom det är resursbrist så minskas detta ut-

rymme. Exempelvis uttrycker sig en tjänsteman såhär: 

Det här handlingsutrymmet som man så fint pratar om försvinner efter att budgeten är slut 

för dessa aktiviteter, det finns inte pengar till utbildningar eller praktik. Det ändras från en 

dag till en annan och då har man stått och lovat en kund och man har tagit initiativ, man 

har tagit beslut och gjort en arbetsmarknadspolitisk bedömning – sen nej, det är stopp på 

grund av budgetmässiga skäl, eller så får man veta uppifrån att nu ska detta ske (Tjänsteman 

3, personlig kommunikation 17 april 2019). 

 

Citatet syftar på att handlingsutrymmet minskar när resurserna dras in. Ena dagen finns det 

pengar men nästa dag finns det inte. Detta innebär att arbetsförmedlarna inte kan använda sitt 

handlingsutrymme för de vet inte hur nästa dag kommer se ut. Detta diskuteras av en annan 

tjänsteman där den menar att: 

...Men i nuvarande läge har vi liksom inte råd. Vi har inte råd att vara mänskliga längre om 

jag får uttrycka mig så. Det blir mycket mer detaljstyrt – det här kan du göra men inte det 

där. Då påverkas man också jättemycket för man tänker att man kan eller har kunnat bemöta 

på ett visst sätt men kan inte längre (Tjänsteman 5, personlig kommunikation 23 april). 

 

Citatet ovan syftar på den begränsning av resurser som har gjorts. Arbetsförmedlarna har inte 

möjlighet att utöva sitt uppdrag som reglerats vilket bidrar till att handlingsutrymmet minskar 

allt mer. Detta kan påverka tjänstemännens arbetsinställning och försämra verksamheten. Utö-

ver resurser så anser respondenterna att andra hinder som kan påverka kunnandet av genomfö-

randet är medarbetarnas inställning till styrningsidén. Vidare syftar de också på att cheferna 

måste leda utifrån den nya ledningsfilosofin för annars begränsar de tjänstemännens autonomi. 

Den största utmaningen är dock att resurserna inte finns där som det bör göra.  

    

Svårigheterna i att kunna arbeta tillitsbaserat är att målbilderna är otydliga och vart verksam-

heten är på väg har inte kommunicerats tydligt. Vägen för myndigheten ändras hela tiden vilket 

bidrar till att tjänstemännen inte vet vad de ska göra. Självledarskapet minskas eftersom mycket 



 

30 
 

ansvar läggs på arbetsförmedlarna som kanske inte ens hör till deras uppgifter. Detta menar en 

tjänsteman att det är tröttsamt där personen anser att: 

Det enda som är beständigt på Arbetsförmedlingen är det ständiga förändringsprocessen. 

Röra om i grytan hela tiden. Men kan man inte bara någon gång låta saker landa lite och ha 

ett långsiktigt synsätt på uppdraget så det kan sjunka in, också hos allmänheten (Tjänste-

man 4, personlig kommunikation 17 april). 

 

Citatet tolkas i relation till det antal förändringar som myndigheten har genomgått under åren. 

Detta har antagligen lett till att tjänstemännen på myndigheten fått lära sig nya saker rätt så ofta 

och att de inte hinner vänja sig innan det ändras igen.  

 

Däremot anser respondenterna att möjligheterna är många eftersom de får utvecklas i sin roll 

vilket också stärker självkänslan. Det anses vara positivt att tilldelas en tillit och att anses vara 

kompetent att utföra uppgifter utifrån sina erfarenheter och profession. Dock krävs det att, som 

person, trivas i att arbeta på det här sättet, annars kommer det inte att fungera då det medför 

mycket eget ansvar.  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis går det att se att resurserna inte finns där. Tjänstemännen kan inte arbeta 

på det sätt som förväntas eftersom det varken finns tid eller pengar till det. Istället måste de 

lägga tid på administration och begränsa sina uppgifter avseendevärt. Svårigheterna som med-

följer är att det blir otydligt för tjänstemännen vart verksamheten är på väg vilket minskar mo-

tivationen. De kan helt enkelt inte utöva sitt självledarskap men trots detta är möjligheterna 

många men de går inte att tillvarata just nu. 

5.2.3 Vill 

Det går hittills att avläsa att förståelsen för styrningsidén finns men inte resurserna. Dessa två 

villkor är viktiga för en lyckad implementering. Däremot måste motivationen finnas bland 

tjänstemännen. I detta avsnitt analyseras det insamlade materialet i relation till Lundquists 

(1987) implementeringsvillkor – vill. Det innebär att tillämparen måste vilja tillämpa ett beslut 

eller arbeta på utifrån ett specifikt arbetssätt. Utan viljan kommer inte implementeringen att 

vara framgångsrik även om kompetens och resurser finns. Viljan i detta fall relateras till den 

tillit som tjänstemännen har för deras kollegor och till ledningen. Den relateras också till den 

motivation som tillitsbaserad styrning och ledning kan bidra med, och att de redan är motive-

rade till att arbeta utifrån det. Detta avsnitt kommer också att presenteras utifrån viljan och om 

den uppnås eller inte.  
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Viljan uppnås 

Eftersom tillitsbaserad styrning och ledning utgår från tillit så är det viktigt att tilliten finns 

bland medarbetare och ledningen. Utan tilliten kommer inte tjänstemännen att vilja arbeta 

tillitsbaserat eller känna sig motiverade till det. Majoriteten av respondenterna, närmare bestämt 

åtta stycken, anser att tilliten finns där mellan de närmaste medarbetarna och chefer. Tillitsba-

serad styrning och ledning bidrar till ökad motivation bland respondenterna. De flesta känner 

att de får vara mer delaktiga och påverka verksamheten utifrån sina kompetenser och erfaren-

heter. En tjänsteman anser att det finns en öppenhet inom verksamheten vilket är bra (Tjänste-

man, personlig kommunikation 24 april 2019). Det finns ingen känsla av att det ligger någon 

agenda bakom någonting.  

 

Tillitsbaserad styrning och ledning bidrar med mer motivation än vad den traditionella styr-

ningen gör. Där en tjänsteman menar att det hindrar en när det är detaljstyrt. Majoriteten anser 

att de har fått utvecklas i sin roll och ledningen är positiv till nya tankar och idéer från medar-

betarna. De flesta respondenter tycker att det finns fler fördelar än nackdelar med tillitsbaserad 

styrning och ledning. Tjänstemännen är i stort sett positivt inställda till sättet att kunna styra sin 

tid själva och det egna ansvaret som tillförs.  

Brister i viljan 

Det var enbart två arbetsförmedlare där villkoret vill inte uppnåddes. De ansåg att det är svårt 

att ha tillit fullt ut eftersom alla har olika personligheter och komponenter. Det är svårt att lita 

på att var och en arbetar för gruppens bästa och faktiskt gör det som efterfrågas. Tilliten måste 

finnas där för att det ska kunna fungera menas det, och förutsättningarna fanns där innan men 

har brustit nu. Det blir lätt i den nuvarande situationen att det anses att andra prioriterar fel eller 

helt enkelt gör fel vilket skapar en dålig arbetsmiljö. Vidare tyckte de att det är svårt att få 

feedback från cheferna vilket minskar deras motivation. Det bidrar till att all tid som tjänste-

männen lägger ner på att utveckla och allt ansvar som tas inte uppmärksammas. Det önskas fler 

uppföljningar på tjänstemännen så att de kan se hur dem utvecklas. En av dem anser att det inte 

fungerar i praktiken eftersom alla inte är med på tåget. Samma tjänsteman uttryckte sig såhär: 

Man kan inte implementera någonting och sen inte prata om det och tro att alla ska följa 

med på tåget utan det gäller att se till att alla är med på tåget först (Tjänsteman, personlig 

kommunikation, 17 april 2019). 

 

Citatet ovanför syftar på att tillit inte kommer att skapas om inte alla förstår helheten. Det krävs 

både förståelse, resurser samt att medarbetarna vill förstå. Det fungerar inte att enbart informera 
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om vad tillitsbaserad styrning och ledning eller självledarskap är för något. Det krävs att arbeta 

med det dagligen. En tjänsteman menar att det egentligen är samma problematik man möter nu 

som förr. Det är en stor utmaning för en stor myndighet eftersom denna typ av styrning är en 

av de svåraste styrningarna att ha inom offentlig förvaltning. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis så finns viljan där bland majoriteten av tjänstemännen. Tilliten till sina 

kollegor och ledning finns i många fall och tillitsbaserad styrning och ledning motiverar tjäns-

temännen att driva arbetet framåt. Tidigare har det konstaterats att tjänstemännen förstår vad 

tillitsbaserad styrning och ledning innebär, men i vissa fall inte förstår vad som i praktiken 

efterfrågas av dem i förhållande med tillit. Det brister i resurserna där det varken finns pengar 

eller tid, däremot finns viljan där i de flesta fall. Där viljan inte finns är det på grund av att det 

inte anser att det är någon skillnad med den nya ledningsfilosofin och att det är svårt att finna 

tillit till sina kollegor och till ledningen.  

5.3 Sammanfattning av analysen 

Intentionerna med ledningsfilosofin självledarskap inom Arbetsförmedlingen är tron på att 

människan vill och har förmågan att bidra i arbetet och resultatet. Självledarskap innebär i regel 

detsamma som tillitsbaserad styrning och ledning. Tjänstemännen som har intervjuats är posi-

tiva till ledningsfilosofin eftersom det får dem att växa och utvecklas. Det har avsatts mycket 

resurser och tid vid införandet i form av konsultstöd och stöttning. Majoriteten av arbetsför-

medlarna anser dock att resurserna som tilldelas dem inte räcker till. Det är omöjligt för dem 

att genomföra deras uppdrag i brist på personal och pengar. Vidare försöker ledningen ständigt 

att arbeta för att förtydliga ledningsfilosofin eftersom det har funnits utmaningar. En majoritet 

av arbetsförmedlarna tycker också att de har fått information om vad tillitsbaserad styrning och 

ledning innebär och anser att de har kompetens för att genomföra det. Dock går det att se att 

det fortfarande är otydligt enligt några tjänstemän. Sammanfattningsvis så finns förutsättning-

arna där när det kommer till förståelse och viljan. Däremot finns det inte tillräckligt med resur-

ser. Detta innebär att trots att villkoren förstå och vill uppnås i stor uträckning så räcker inte det 

för en lyckad implementering. Tjänstemännen har inte tillräckligt med resurser i form av tid, 

pengar och personal till att genomföra sitt uppdrag. Helt enkelt brister det i resurserna. Tjäns-

temännen kan inte utföra sitt uppdrag eftersom det brister i resurserna. Motivation finns i största 

del vilket innebär att tjänstemännen vill arbeta tillitsbaserat. Men utan alla tre villkor kan im-

plementeringen bli misslyckad.  
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6. Avslutning 

Detta sista kapitel i studien ska redogöra för vilka slutsatser som studien har kommit fram till. 

Frågeställningarna som har angetts kommer att presenteras tillsammans med svaren som stu-

dien har gett. För att avsluta studien kommer en diskussion att föras där den tidigare forskningen 

sätts i relation med slutsatserna.  

6.1 Slutsatser 

Uppsatsens första frågeställningen handlade om vilka intentioner som fanns med tillitsbaserad 

styrning och ledning inom Arbetsförmedlingen. Studien har visat att myndigheten tidigare haft 

problem inom verksamheten och ville finna en ny väg bort från den traditionella styrningen. 

Den nya ledningsfilosofin kom att utgå från tjänstemännens vilja och förmåga att bidra i arbetet 

och till resultatet. Vilket har ansetts vara en faktor till en bättre arbetsmiljö och att det tas mer 

initiativ bland tjänstemännen. Avsikterna har helt enkelt varit att medarbetarna ska vara mer 

delaktiga samt kunna bidra till ett bättre resultat inom helheten i verksamheten genom att an-

vända sin kompetens och erfarenhet. Vilket skiljer sig från den traditionella styrningen i stats-

förvaltningen.  

     

Den andra frågeställningen handlade om närbyråkraterna och deras förutsättningar för att kunna 

implementera tillitsbaserad styrning och ledning. Frågeställningen undersöktes utifrån tre vill-

kor: förstå, kan och vill. Tjänstemännen verkar inneha en förståelse för vad tillitsbaserad styr-

ning och ledning innebär, framförallt utifrån begreppet självledarskap. Det var få som ansåg att 

det som efterfrågas av dem är otydligt i förhållande med tillit. I fråga om det finns resurser för 

att kunna arbeta tillitsbaserat så ansåg i stort sett alla respondenter att detta inte finns. Varken 

ekonomiska resurser eller mänskliga resurser. Tjänstemännen kan inte utföra sitt uppdrag som 

önskas med tanke på den omställning som pågår på myndigheten. Vidare anses tillitsbaserad 

styrning och ledning vara en styrningsidé som motiverar de flesta till att driva arbetet framåt 

och vilja arbeta tillitsbaserat. Detta eftersom det finns en arbetsglädje när det finnes tillit till 

varandra och kan vidareutveckla verksamheten utifrån sin kompetens och erfarenheter. För att 

sammanfatta så innebär detta att implementeringsvillkoret förstå uppnås bland majoriteten där 

det bara var enstaka som ansåg att förståelsen var bristande. Implementeringsvillkoret kan upp-

nås inte eftersom det varken verkar finnas ekonomiska eller mänskliga resurser. Det sista im-

plementeringsvillkoret vill uppnås bland majoriteten eftersom tjänstemännens motivation har 
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ökat av arbetssättet som kommer med tillitsbaserad styrning och ledning. Men alla tre imple-

menteringsvillkor uppnås inte. Det som brister är att tjänstemännen inte kan arbeta tillitsbaserat 

så som de vill eftersom det inte finns tillräckligt med resurser.  

6.2 Avslutande diskussion 

Tillitsbaserad styrning och ledning ska syfta till att tillvarata medarbetarnas kompetens och låta 

de utöva sin profession. Intentionerna för styrningsidén har varit detsamma inom Arbetsför-

medlingen och tjänstemännen uppfattar avsikterna på liknande sätt. Lundquist (1987) menar att 

det krävs resurser för att tillämparna ska kunna genomföra beslut (Lundquist 1987:43). Detta 

är det område som brister mest för tjänstemännen. Ledningen på Arbetsförmedlingen menar att 

det har tilldelats resurser i form av stöttning och konsultstöd för att kunna implementera den 

nya ledningsfilosofin, men tjänstemännen anser att det varken finns pengar, tid eller personal 

som tidigare till att utföra det uppdrag som förväntas. Det försvårar för dem att kunna utnyttja 

sitt handlingsutrymme och kompetens vilket också har diskuterats i tidigare studier där det me-

nas att förmågan att kunna utföra önskade insatser är en viktig faktor. Utbildningen är en annan 

faktor som diskuterats i relation till att kunna i tidigare studier. Vidare menar Lundquist (1987) 

att tillämparna måste förstå vad som ska genomföras. Det handlar om deras kompetens i form 

av relevant utbildning och i form av vad som krävs av dem (ibid.). Organisationschefen nämner 

att det nya sättet att styra och leda ska utgå från förmågan att bidra och påverka, och att det 

ständigt förtydligas vad innebörden är (Organisationschefen, personlig kommunikation, 15 

april 2019). Tjänstemännen menar att de förstår innebörden men i vissa fall är det otydligt, 

vilket skapar missförstånd och tolkningsutrymmen. I tidigare studier har detta också visat sig 

vara ett problem. Studierna som har undersökt självledarskap på Arbetsförmedlingen har fått 

fram liknande resultat där de tycker att det är otydligt om vad självledarskap innebär och hur 

det ska implementeras. Som presenterats i tidigare forskning handlar villkoret förstå om att 

personerna som ska genomföra implementeringen förstår och har kunskap om syftet och inne-

hållet. Utifrån detta kan det diskuteras att villkoret förstå brister i det här sammanhanget, och 

blir allt tydligare eftersom det i tidigare studier visat sig vara bristfälligt. Vidare måste tilläm-

parna vilja genomföra ett beslut, vilket innebär att de behöver vara motiverade till det (Lun-

dquist 1987). Organisationschefen menar att arbetsmiljön anses vara förbättrad inom myndig-

heten vilket kan tyda på en ökad motivation. Detta styrks av tjänstemännen där majoriteten 

ansåg att tillitsbaserad styrning och ledning motiverar dem till att driva sitt arbete framåt. Som 

det diskuterats i tidigare studier så är aktörens vilja att påverka och uppnå resultat väsentligt. 

De professionellas inställning till metoden bör vara i fokus i form av deras inre motivation och 
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förmåga till förändring. Detta kan styrkas av arbetsförmedlarna eftersom de var positivt in-

ställda till det faktum att kunna utöva sitt handlingsutrymme på ett friare sätt än tidigare. Trots 

att de anser att resurser inte finns i form av personal, tid eller pengar så är arbetsförmedlarna 

positivt inställda till denna form att styra.  

     

Trots handlingsfriheten som tjänstemännen har utifrån ”bottom-up”-perspektivet som Lipsky 

(2010) anammar så är det i det här fallet en indirekt styrning från central nivå. Staten påverkar 

förutsättningarna för tjänstemännen (Sannerstedt 2005:20). I det här fallet verkar dem ha blivit 

begränsade i form av resurser och tid. Besluten och rutinerna som närbyråkraterna etablerar blir 

den offentliga politiken som utövas (Lipsky 2010: xiii). Detta innebär att tjänstemännen imple-

menterar och genomför uppgifter utifrån deras förutsättningar och eftersom de inte har alla 

förutsättningar som krävs som exempelvis resurser, så kommer de inte att kunna utföra de upp-

drag som tilldelats dem. Det kan vidare leda till att tilliten för myndigheten minskar. Imple-

menteringen kan tyvärr leda till ett misslyckande om inte alla tre villkor är uppfyllda.  

 

Avslutningsvis så har denna studie avsetts vara ett forskningsbidrag inom implementerings-

forskning. Tidigare studier har också använt villkoren förstå, kan och vill och har i stort sett 

haft samma innebörd som i denna. Studier som har presenterats i tidigare forskning som har 

undersökt självledarskap på Arbetsförmedlingen har fått liknande resultat som jag har fått i 

denna studie. Det har informerats om vad självledarskap är men inte tillräckligt tydligt för att 

arbetsförmedlarna ska kunna implementera det eller förstå vad tanken är med det. Trots detta 

är förståelsen inte den bristande faktorn utan bristen på resurser är vad som kan försvåra imple-

menteringen. Vidare forskning kan tänkas undersöka fler kontor för att få ett mer generaliser-

bart resultat, eller tänkas undersöka chefer i olika led för att täcka hela implementeringsledet. 

Det går också att göra jämförande forskning på andra myndigheter som också har tillämpat 

tillitsbaserad styrning och ledning. Dessa myndigheter är exempelvis Polismyndigheten, Tra-

fikverket etc. På så sätt kan det undersökas vilka metoder myndigheterna har tagit an för att 

implementera och om det brister i någon av villkoren där också.   
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Personliga intervjuer 

Respondenterna är anonyma i uppsatsen och kommer därför inte att namnges här. Transkribe-

ring finns tillgänglig om det skulle vara av intresse. Det är organisationschefen och tio arbets-

förmedlare som har intervjuats.  

 

Organisationschef för Arbetsförmedlingen. Intervju via Skype den 15 april 2019. 

Tjänsteman 1. Intervju via mejl den 15 april 2019. 

Tjänsteman 2. Intervju via Skype den 17 april 2019. 

Tjänsteman 3. Intervju via Skype den 17 april 2019. 

Tjänsteman 4. Intervju via Skype den 17 april 2019. 

Tjänsteman 5. Intervju via Skype den 23 april 2019. 

Tjänsteman 6. Intervju via Skype den 24 april 2019. 

Tjänsteman 7. Intervju via Skype den 25 april 2019. 

Tjänsteman 8. Intervju via Skype den 25 april 2019. 

Tjänsteman 9. Intervju via Skype den 3 maj 2019. 

Tjänsteman 10. Intervju via Skype den 3 maj 2019. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor till organisationschefen 
 

1. Vad är tanken bakom tillitsbaserad styrning och ledning? 

2. Hur är det tänkt att fungera inom Arbetsförmedlingen? 

3. Hur kontrolleras eller uppföljs styrningskontexten? – Det vill säga, hur vet ni om den 

har en positiv inverkan?  

4. Vilka resurser eller medel bidrar ni i ledningen med ner till kontoren för att tillitsbaserad 

styrning och ledning ska fungera och tjänstemännen ska kunna arbeta utifrån detta? 

5. Hur ser ni i ledningen till att tjänstemännen förstår själva styrningskontexten och kan ta 

för sig med tanke på det ökade handlingsutrymmet? 

6. Vilka åtgärder är det tänkt att tas till med om tjänstemännen inte vill arbeta utifrån styr-

ningskontexten?  
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