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1. Inledning 

 

Med de historiska lärdomar som finns av både en ordning med en svårstyrd 

professionaliserad byråkrati och av moderna granskningssystem som 

underminerar en professionell självständighet borde det vara möjligt att forma 

en tredje variant som omfattar både styrning och självständighet. (Montin, 2015, 

s. 72) 

 

Den 15 juni 2017 presenterade Tillitsdelegationen sitt delbetänkande i utredningen av 

en mer tillitsbaserad styrning av offentlig sektor. Detta efter att politisk styrning under 

flera decennier utvecklats mot allt mer uppföljning, utvärdering och kontroll. 

Bakgrunden till detta kan spåras tillbaka till 1970-talet. Den svenska förvaltningen 

karaktäriserades då av detaljerad regelstyrning och starka välfärdsprofessioner. 

Förhållandet mellan staten och professionerna kunde liknas vid ett informellt kontrakt 

där de professionella erbjöds autonomi i utbyte mot att de lät sin expertis och kunskap 

komma samhället till gagn utan att kräva hög finansiell ersättning (Ahlbäck Öberg m.fl., 

2016). Allt var inte möjligt att detaljstyra då verksamheterna krävde specifika 

yrkeskunskaper och kontraktet blev därmed ett sätt att kvalitetssäkra förvaltningen från 

politiskt håll. Det skapade ett ömsesidigt beroende mellan den politiska och den 

byråkratiska nivån (Hasselberg, 2012). Efterkrigstiden hade kommit att innebära en 

väldig expansion av den svenska välfärdsstaten och med det följde kraftigt ökande 

offentliga utgifter. Detta i kombination med tidens omfattande och precisa styrning samt 

byråkratins autonomi kom att ge upphov till hård kritik. Förvaltningen ansågs ha blivit 

alltför stor, stelbent och svårstyrd, till och med maktfullkomlig (Ahlbäck Öberg & 

Widmalm, 2016; Montin, 2015).  

För att finna lösningar på dessa problem lät sig politiker inspireras av det privata 

näringslivet. Idéer om att förvaltningen skulle bli såväl mindre omfattande som mer 

kostnadseffektiv genom att göra det offentliga mer likt marknaden och låta myndigheter 

lära av organisationen inom privat sektor fick fäste (Ahlbäck Öberg & Widmalm, 2016; 

Hood, 1991). Ett exempel på detta var skiftet från den, enligt kritikerna, otympliga 

regelstyrningen till mål- och resultatstyrning. Modellen innebär större frihet för 

myndigheter och privata utförare att själva besluta om medel och procedurer, dvs. de 

faktiska metoderna för hur politiskt uppsatta mål ska uppnås (Ahlbäck Öberg & 

Widmalm, 2016; Hertting & Vedung, 2009). De nya idéerna inspirerade också till vad 

som ofta omnämns som managerialism. Enligt managerialismen är ledarskap en viktig 

funktion för att uppnå god kvalitet och effektivitet och chefer måste därför tillåtas gott 

om handlingsutrymme (Ahlbäck Öberg & Bringselius, 2015). Sverige var långt ifrån 

det enda land som tog fasta på detta tankegods vilket under början av 1990-talet kom 

att kallas New Public Management (Hood, 1991) men kom, tillsammans med bland 

andra Storbritannien, Nya Zealand och Australien, att bli ett av de länder som tog dessa 

idéer längst inom reformeringen av välfärden (Hood, 1995).   

Liksom sin föregångare har dock även New Public Management blivit föremål 

för kritik. Mål- och resultatstyrningens fokus på prestationsmätning och omfattande 

krav på uppföljning och utvärdering har givit upphov till en växande och kostsam 
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granskningsverksamhet (Ahlbäck Öberg & Widmalm, 2016; Montin, 2015). Bland 

kritiken mot denna utveckling har kanske Powers verk The Audit Society (1997) varit 

det mest inflytelserika. Modellen har även anklagats för att ha antagit formen av en ny 

typ av regelstyrning, med skillnaden att fokus flyttats från att detaljstyra procedurer till 

att gälla rapporterings- och uppföljningskrav (Montin, 2015). Dessutom kritiseras NPM 

för att ha lett till en avprofessionalisering av välfärdsyrken inom offentlig sektor 

(Ahlbäck Öberg & Widmalm, 2012). I media målas en bild upp av läkare och lärare 

som har allt mindre tid för patienter och elever. Inom rättsväsendet rapporterar 

forskning om hur komplicerade fall prioriteras bort till förmån för fall där det går snabbt 

att fälla avgörande för att kunna uppnå målen i prestationsmätningarna. Trenden pekar 

mot att professionella värderingar och normer är på väg att trängas undan då de utgör 

aspekter av verksamheten som inte lämpar sig för kvantitativ mätning och därmed 

hamnar i skymundan (Ahlbäck Öberg m.fl., 2016). Att komma till rätta med dessa 

problem har kommit att ses som angeläget.  

Det är mot denna bakgrund som Tillitsdelegationens uppdrag ska betraktas. I det 

direktiv som ligger till grund för utredningen uppger Finansdepartementet (2016) att de 

senaste decenniernas verksamhetsstyrning kan ha bidragit till att välfärdstjänsterna 

brister vad gäller tillgodoseende av medborgarnas behov och tillvaratagande av 

medarbetarnas kompetenser och förmåga. Enligt uppdraget som Tillitsdelegationen 

tilldelas ska de utforma ”en effektivare, mer tillitsbaserad och mindre administrativt 

belastande styrning med avseende på välfärdstjänsterna” (Finansdepartementet, 2016, 

s. 2) samt analysera hur ersättningsmodeller1 kan skapa möjligheter för ”en bred och 

allsidig kvalitetsutveckling och effektivitet” (Finansdepartementet, 2016, s. 2). 

Slutbetänkandet med en fullständig redogörelse för delegationens undersökning och 

resulterande slutsatser och rekommendationer ska läggas fram i juni 2018 

(Tillitsdelegationen, 2017).  

Det delbetänkande som Tillitsdelegationen presenterade under 2017 utgör ett 

steg mot den första reformen på årtionden som ifrågasätter idéerna inom NPM och 

dessutom söker åtgärda vissa av dess kritiserade konsekvenser. Målet med den ökade 

granskningen har varit att förbättra ansvarsutkrävandet men har kommit att leda till 

standardiseringar och rutiner vilka har haft negativa effekter på arbetets kvalitet genom 

att ta allt mer tid i anspråk och tränga undan professionella värderingar och normer 

(Ahlbäck Öberg & Bringselius, 2015; Evetts, 2006). Uppdraget till Tillitsdelegationen 

vittnar om att det från politiskt håll anses nödvändigt att minska den administrativa 

bördan för professionella inom välfärden för att förbättra eller åtminstone upprätthålla 

kvaliteten. Från akademiskt håll höjs röster som menar att om inte 

avprofessionaliseringen hejdas äventyras kvaliteten i välfärdstjänsterna och yrkesetik 

och erfarenhet riskerar att gå förlorad (Ahlbäck Öberg m.fl., 2014). Lyckas 

Tillitsdelegationen tillvarata och realisera Finansdepartementets avsikter med en mer 

tillitsbaserad styrning kan detta utgöra ett viktigt steg mot de politiska initiativ som 

                                                           
1 En ersättningsmodell är den samling av principer enligt vilka en verksamhet tilldelas offentlig 

finansiering. Det kan exempelvis röra sig om fasta anslag eller prestationsbaserad ersättning så som 

ersättning för utförd åtgärd eller tid (Tillitsdelegationen, 2017). 
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krävs för att bryta trenden. Det bör därmed i hög grad ligga i samhällets intresse att 

utreda vad Tillitsdelegationen har att säga om hur styrningen av välfärden kan 

reformeras. 

Med denna uppsats har jag för avsikt att undersöka de förslag Tillitsdelegationen 

presenterar i sitt delbetänkande. Syftet är att utreda vad förslagen på ny styrning i 

välfärden innebär. Mer precist uttryckt avser jag, med utgångspunkt i 

implementeringsteori samt teoribildningen kring managerialism och professionalism, 

undersöka vilka principer och ställningstaganden som ligger till grund för tillitsbaserad 

styrning samt hur dessa avses omsättas i praktik. Undersökningens fokus ligger därmed 

på Tillitsdelegationens intentioner snarare än på en bredare förståelse av vad som menas 

med tillitsbaserad styrning i förvaltningslitteraturen. Genom att applicera existerande 

teoretiska modeller kring implementering och styrning av offentlig verksamhet på det 

empiriska materialet avses den tillitsbaserade styrningens teoretiska hemvist och 

potentiella egenart undersökas. Det inledande citatet av Stig Montin antyder att perioden 

av NPM-reformer föregicks av en tid av professionalism. Hasselberg (2012) och 

Ahlbäck Öberg m.fl. (2016) poängterar hur professionernas starka position genom det 

informella kontraktet fyllde en viktig roll som kvalitetssäkring av välfärdstjänsterna 

under denna period. Med intåget av NPM i svensk förvaltningspolitik kom 

professionalismen att ersättas av managerialism (Ahlbäck Öberg & Bringselius, 2015). 

Får Montin rätt i att tiden nu är inne för en medelväg mellan de båda? Frågeställningen 

som leder denna undersökning är följande: I vilken mån innebär tillitsbaserad styrning 

avsteg från den rådande managerialismen till förmån för ökad professionalism? 

I nästa avsnitt presenteras uppsatsens teoretiska ramverk. Där ges en närmare 

redogörelse av forskningen kring New Public Management samt kritiken som 

uppkommit mot dessa idéer. Det teoretiska ramverk som kommer att ligga till grund för 

analysen baseras i implementeringsteori samt de föreställningar om styrning och 

organisering som utgör begreppen managerialism och professionalism. Dessa två 

begrepp anknyter väl till de två vanligaste implementeringsteoretiska perspektiven, top-

down och bottom-up, vilket kommer att tydliggöras i undersökningens teoriavsnitt samt 

utvecklas ytterligare i samband med att uppsatsens analysverktyg presenteras i metod-

avsnittet. Det empiriska materialet och undersökningens metodologiska avvägningar 

och ställningstaganden diskuteras också i metodavsnittet, vilket avslutas med en kort 

redogörelse för texttolkningens utgångspunkter. Därpå följer analysen av det empiriska 

materialet där vart och ett av de kriterier som ställs upp i analysverktyget kommer att 

undersökas i tur och ordning. Slutligen sammanfattas undersökningen och dess 

slutsatser presenteras i uppsatsens avslutande avsnitt.  

 

2. Teoretisk bakgrund 

Under större delen av 1900-talet organiserades och styrdes förvaltningar inom OECD 

länderna utifrån idéer som tog fasta på byråkratins integritet och statens förmåga att 

hantera samhällets problem (Hood, 1995; Osborne, 2006). Denna inställning kom under 

efterkrigstiden i Sverige att innebära en betydande expansion av offentlig sektor och 

därmed även stora ökningar av de offentliga utgifterna (Ahlbäck Öberg & Widmalm, 

2016). Ahlbäck Öberg och Widmalm (2016) redogör för hur detta gav upphov till allt 
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mer högljudd kritik mot systemet. Något som var utmärkande var att systemet utsattes 

för kritik från såväl höger som vänster. Från borgerligt håll menade man att offentlig 

sektor blivit allt för stor och ineffektiv. För att göra verksamheterna mer brukarvänliga 

och flexibla ville man genomföra marknadsorienterade reformer. Den politiska vänstern 

upplevde istället en besvikelse över att välfärdsstatens expansion misslyckats med att 

utjämna klasskillnader och uppfattade att förvaltningen styrdes av en byråkratisk klass 

som såg till sina egna intressen snarare än till allmännyttan (Ahlbäck Öberg & 

Widmalm, 2016; Montin, 2015). De idéer som fick fäste under dessa förhållanden 

inspirerades av marknaden och av organisationen inom privat sektor. Hood (1991) gav 

denna samling antaganden och idéer namnet New Public Management (NPM).  

Nedan skisseras de bärande idéerna inom NPM. Särskild uppmärksamhet 

kommer att ägnas åt de aspekter som kan inordnas under begreppet managerialism 

(Bringselius, 2014) eller New Managerialism (Ahlbäck Öberg & Bringselius, 2015). 

Därpå följer en kort redogörelse för professionalismens grundvalar och principer. 

Slutligen ges en överblick av de två mest grundläggande implementeringsteoretiska 

perspektiven på styrning och maktförhållanden inom förvaltning. Senare kommer jag 

att argumentera för hur dessa perspektiv går att sammanföra med idéerna kring 

managerialism och professionalism för att konstruera ett fruktbart analysverktyg.  

 

2.1. New Public Management 

Mycket har kommit att skrivas om det idékluster som i början av 1990-talet gavs namnet 

New Public Management (NPM) av Hood (1991). Enligt Hood (1995) kan NPM ses 

som ett möte mellan två olika doktriner. Den ena är vad som kallas ”new institutional 

economics”, ur denna hämtades marknadsidéer om konkurrensutsättning, brukarval och 

transparens. Den andra är managerialismen och innebar tankar om professionellt 

ledarskap2 vilka kommer att diskuteras i större detalj nedan. En annan indelning av de 

grundläggande idéerna inom NPM görs av Bringselius (2014). Hon delar upp det 

tankegods som Hood kopplar till ”new institutional economics” i två delar: ekonomism 

och nyliberala strömningar. Ytterligare andra uppdelningar talar om NPM som 

bestående dels av marknadisering, dels av företagsefterliknande komponenter eller 

management (Ahlbäck Öberg & Widmalm, 2016). Vad som framgår oavsett vilken 

indelning som görs är att NPM inte bör betraktas som en enhetlig teori utan som ett 

kluster utav idéer sprungna ur olika aspekter av det privata näringslivet (Ahlbäck Öberg 

& Widmalm, 2016).  

De komponenter som Hood (1991) pekar ut som karaktäriserande för NPM kan 

sammanfattas i de sju punkterna nedan. Detta är min egen översättning vilken delvis 

också baseras på översättningar av Bringselius (2014) och Hasselbladh m.fl. (2008). 

 

1. Stor handlingsfrihet för professionella chefer inom förvaltningen att styra sina 

verksamheter utan inblandning ovanifrån 

                                                           
2 Professionellt ledarskap är inte att likställa vid professionalistiskt ledarskap. Begreppet syftar istället 

på professionellt ledarskap i den mening att det kräver specifika kompetenser och egenskaper i att leda 

(Ahlbäck Öberg, m.fl., 2016) vilket utvecklas vidare i avsnittet om managerialism. 
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2. Tydligt definierad mål, standarder och prestationsindikatorer, företrädelsevis i 

kvantitativa termer, för det professionella utövandet inom offentlig sektor 

3. Större fokus på resultatkrav, snarare än på procedurer, där resursallokering 

kopplas till mätbara prestationer 

4. Disaggregering av omfattande, monolitiska förvaltningar till mindre, 

företagsliknande och självständiga enheter vilka interagerar med varandra på 

armlängds avstånd 

5. Konkurrensutsättning av offentlig sektor och införande av kontraktsliknande 

överenskommelser mellan staten och utförarna av offentlig verksamhet 

6. Ledarskap och organisation inom privat sektor ska ses som en förebild för 

offentlig verksamhet 

7. Ekonomisk återhållsamhet och arbetsdisciplin ska prioriteras för att minska 

kostnaderna för offentlig verksamhet 

 

Ur dessa punkter framgår att en genomsyrande tanke med NPM är antagandet att 

offentlig verksamhet kan göras mer kostnadseffektiv, utan att för den sakens skulle göra 

avkall på kvaliteten, genom att efterlikna idealbilden av en välfungerande marknad 

(Ahlbäck Öberg & Widmalm, 2016). Detta fokus på att banta de offentliga utgifterna 

genom att göra verksamheten mer kostnadseffektiv framstod alltså som mycket 

attraktivt mot bakgrund av den utveckling förvaltningen tagit under efterkrigstiden. 

Ytterligare något som fick NPM att framstå som ett lockande alternativ var att dess bud 

presenterades som opolitiska universallösningar (Hood, 1991). Enligt Hood (1991) 

framställdes idéerna som tillämpbara inom en vid mängd kontexter, såsom olika 

politikområden, organisationer, länder och nivåer inom förvaltningen. Dessutom 

beskrevs detta ramverk som politiskt neutralt då det påstods ge utrymme för uppfyllelse 

av många olika värderingar och olika politiska prioriteringar.  

New Public Management har dock kommit att utsättas för mycket omfattande 

kritik. Bland de aspekter som utsatts för hårdast kritik återfinns mål- och 

resultatstyrningen och effekterna som managerialismen haft på arbetet inom offentlig 

sektor samt den resulterande granskningsverksamheten. Hasselbladh m.fl. (2008) 

redogör för hur standardiseringar och kvantitativa mått bidrar till att skapa hierarkiska 

strukturer där den sociala relationen mellan över- och underordnade blir endimensionell 

och asymmetrisk. Underordnade blir endast medel för sina huvudmän. I förlängningen 

riskerar detta att orsaka ett undantryckande av traditionella professionella värderingar 

och normer då de inte ges något utrymme i den sifferbaserade hierarkiska styrningen. 

Den omfattande granskningen av offentlig verksamhet bidrar också till dessa effekter 

(Montin, 2015). Andra negativa konsekvenser som följer av granskningen är att 

verksamheter tenderar att anpassa sig efter och prioritera de aspekter som är föremål för 

granskningen. Med andra ord gör de sig granskningsbara vilket i vissa fall leder till 

försämrad kvalitet på de tjänster som produceras (Montin, 2015; Power, 1997). Montin 

(2015) säger om granskningssamhället att dagens kritik mot detta är nästan lika intensiv 

som kritiken mot systemet under 1970-talet.  
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2.1.1. Managerialism 

Den del av New Public Management vilken kan omnämnas som managerialism 

uttrycks, enligt Bringselius (2014), främst genom punkterna 1, 3 och 6 i Hoods 

sammanställning som presenterades ovan. Det är således idéer om att ledarskap ska 

utövas med stor autonomi och hög grad av diskretion av chefer med specifika 

kompetenser inom ledarskap. Förebilden är organisationen inom privat sektor och 

styrningen ska vara fokuserad på resultatproduktion. Ahlbäck Öberg och Bringselius 

(2015) gör en distinktion mellan ”old” och ”new” managerialism vilka de likställer med 

skillnaden mellan professionell diskretion eller specialiserad kunskap respektive 

hierarki eller diskretion för chefer. Den gamla definitionen är vad som i denna 

undersökning beskrivs som professionalism och kommer att diskuteras senare. Inom 

NPM är det istället den nya definitionen av managerialism som förespråkas.  

Grundtanken inom managerialismen är att genom att tilldela verksamhetschefer, 

snarare än yrkesprofessionella, ökad autonomi och handlingsfrihet förbättras 

organisationens utförande och prestationer. Det anses viktigare att chefer kan leda än 

att de är insatta och kunniga i den verksamhet de leder. Annorlunda uttryckt talas det 

om att cheferna ska vara ”free to manage” (Hood, 1991) och att deras egenintresse 

kommer att leda dem till att styra arbetet på ett mer effektivt sätt. Bakom detta ligger 

uppfattningen av att ledarskap kräver egenskaper och kompetenser som är distinkta från 

de yrkesmässiga färdigheter som kopplas till den profession som ska styras (Ahlbäck 

Öberg m.fl., 2016). Ahlbäck Öberg och Bringselius (2015) menar vidare att denna brist 

på yrkesprofessionell kunskap och erfarenhet tenderar att resultera i att chefer utformar 

standardiserade och schablonartade procedurer för arbetet samt inför prestationsmått 

och kontrollsystem. Granskning utgör således en integrerad aspekt av managerialismen. 

Som framhölls ovan skadar granskningens starka fokus på kvantifierbara 

prestationsindikatorer professionerna då deras traditionella normer och värderingar 

åsidosätts till förmån för de sifferbaserade måtten. Dessutom innebär de rutiner och 

standardiseringar som kommer med det managerialistiska ledarskapet att de 

professionellas handlingsutrymme och möjligheter att använda sitt professionella 

omdöme kringskärs.  

Sammankopplat med tanken om professionella chefer är också ett fokus på 

styrning genom mål och resultat (Ahlbäck Öberg & Widmalm, 2016). Detta gör att 

managerialismen kan karaktäriseras som hierarkisk eftersom god kvalitet likställs med 

god måluppfyllelse. Beslut om vilka dessa mål är som ska definiera väl utfört arbete 

fattas på högre organisatorisk nivå än det faktiska utövandet sker på (Ahlbäck Öberg, 

m.fl., 2016; Ahlbäck Öberg & Bringselius, 2015). Styrningen kan därmed sägas komma 

uppifrån i den organisatoriska strukturen och utförandet blir således enbart en fråga om 

att framgångsrikt uppfylla de uppsatta målen. Detta anknyter till implementeringsteore-

tisk litteratur. Managerialismen låter sig väl inordnas i det implementeringsteoretiska 

perspektiv som går under namnet top-down vilket jag kommer att redogöra närmare för 

efter en översiktlig genomgång av professionalismen.  
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2.2. Professionalism 

Förvaltningslitteraturen innehåller en mängd olika förståelser för vad som särskiljer 

professioner från andra yrken (Evetts, 2006). Enligt Flynn (1999) handlar det om olika 

sociala gruppers förmåga och strategier för att utestänga andra grupper i kampen om 

resursallokering och social status och att på så vis uppnå mandat att kontrollera sin egen 

arbetsprocess. Andra definitioner söker precisera olika professioner utifrån deras 

specifika empiriska förhållanden och karaktäristika (Ahlbäck Öberg m.fl., 2016; Evetts, 

2006). Evetts (2006) beskriver hur professioner karaktäriseras av en gemensam 

professionell identitet. Vad detta innebär är att individerna inom en profession delar 

expertis, erfarenheter och uppfattningar om sådant som problemförståelse och 

potentiella lösningar. Denna gemensamma identitet uppstår genom professionell 

socialisering i form av gemensam utbildning, yrkesträning och arbetslivserfarenheter. 

En liknande definition av vad som utgör en profession framförs av Ahlbäck Öberg m.fl. 

(2016) då de utpekar gemensam utbildning, delade professionella värderingar och en 

gemensam uppfattning om vad som utgör väl utfört arbete som tre centrala kriterier. Det 

är denna tolkning av professionalism, som resultatet av en gemensam 

socialiseringsprocess, som kommer att ligga till grund för den fortsatta diskussionen. 

Då en aspekt av vad som utgör en profession kan sägas vara delad kunskap, 

förståelse och expertis ligger O’Reilly och Reeds (2011) kortfattade definition av 

professionalism nära till hands. De menar att i ett system som karaktäriseras av 

professionalism prioriteras professionell expertis och klientcentrerad autonomi. Vad 

författarna avser med klientcentrerad autonomi utvecklas inte vidare, dock framförs en 

liknande tanke av Flynn (1999). Flynn menar att professionell autonomi till viss del kan 

rättfärdigas med hänvisning till att de använder sina expertkunskaper i syfte att på olika 

sätt lösa individers problem. Annorlunda uttryckt kan professionell autonomi 

legitimeras genom att den utövas i det allmännas intresse.  

Något som av många påpekas utgöra en central aspekt av professionalism är 

professionell handlingsfrihet (se exempelvis Ahlbäck Öberg m.fl, 2016; Ahlbäck Öberg 

& Bringselius, 2015; Evetts, 2006; Flynn, 1999; Larsson, 2016). Freidson (1994) menar 

att handlingsfrihet är en inneboende aspekt av professionellt arbete. Detta handlar 

således om att professionella ska vara fria att använda sitt eget professionella omdöme 

(Ahlbäck Öberg m.fl., 2016). Andra utmärkande karaktärsdrag för professionalism kan 

sägas vara höga interna krav på kvalitet (Ahlbäck Öberg & Bringselius, 2015), kollegialt 

beslutsfattande (Ahlbäck Öberg m.fl., 2016; Flynn, 1999), förtroendefulla relationer 

mellan yrkesprofessionella och klienter respektive chefer (Evetts, 2006; Montin, 2015) 

samt att granskning och utvärdering sker inom professionen och utförs av 

yrkesprofessionella (Flynn, 1999). Sammanfattningsvis innebär professionalism att 

professionerna tillåts utöva sina uppgifter utan omfattande reglering eller kontroll 

uppifrån, något som bygger på ett stort mått av tilltro till de professionellas förmåga 

samt ett förtroende för att de inte kommer att utnyttja sin position för att främja sina 

egna intressen.  

Precis som i fallet med managerialismen anknyter professionalismen väl till im-

plementeringsteori. Professionellt handlingsutrymme skapar potential för 

professionella att ha inflytande över och bidra i välfärdspolitiken och det kan därmed 
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betraktas som att beslut kommer nedifrån och upp. Nedan redogör jag således 

översiktligt för den aktuella implementeringsforskningen och i uppsatsens nästa avsnitt 

kommer jag att argumentera för hur dessa perspektiv kan sammankopplas med 

managerialism och professionalism för att skapa ett fruktbart analysverktyg. 

 

2.3. Implementeringsteoretiska perspektiv på styrning 

Att påstå att studiet kring implementering uppkom under 1970-talet är inte en helt 

korrekt beskrivning. Dock antog forskningen inom detta område en ny karaktär vid 

denna tidpunkt. Det var först nu man började intressera sig för de potentiella 

motsättningar och utmaningar som kan förknippas med implementering av offentlig 

politik (Hill & Hupe, 2002). Enligt Hjern (1982) handlar denna nya forskningsinriktning 

om att problematisera förhållandet mellan politiskt beslutsfattande och implementering. 

Tidigare hade litteraturen utgått ifrån att relationerna mellan politiken och 

administrationen var stabila och sekventiella.  

Den tradition av implementeringsforskning som kan påstås ha initierats av 

Pressman och Wildavsky med deras bok Implementation (1973) kom att ta sig formen 

av en debatt mellan två läger. Dessa omnämns som top-down-perspektivet och bottom-

up-perspektivet. Ytterligare ett perspektiv har tillkommit som söker föra samman dessa 

två hållningar i olika former av syntes- eller hybridmodeller (Hill & Hupe, 2002; Knill 

& Tosun, 2012). Nedan följer en översikt av de två ursprungliga perspektiven då det 

främst är dess som är relevanta för den fortsatta undersökningen. Jag har valt att utgå 

ifrån samma urval av litteratur som Hill och Hupe (2002). Som författarna påpekar 

innebär detta att vissa bidrag, som varit viktiga för debattens utveckling men inte 

innehållit avgjort nya idéer, utesluts. Då syftet här endast är att redogöra för de 

grundläggande idéer och antaganden på vilka de teoretiska perspektiven vilar bör detta 

inte innebära någon väsentlig brist.  

 

2.3.1. Top-down 

Som nämnt ovan kan Pressman och Wildavsky anses vara pionjärer inom det område 

som går under namnet implementeringsteori. De kan därmed också räknas till de första 

i en rad forskare som slutit upp bakom top-down-perspektivet. Redan i förordet till sin 

bok formulerar de ett av de mest grundläggande antaganden som detta perspektiv 

förespråkar vad gäller förhållandet mellan implementering och policyformulering. De 

säger följande: “Implementation does not refer to creating the initial conditions. 

Legislation has to be passed and funds committed before implementation takes place to 

secure the predicted outcomes.” (Pressman & Wildavsky, 1973, s. xiv) Citatet gör det 

tydligt att implementering och politik ses som två separata processer. Politiska beslut 

fattas på högsta nivå och förvaltningens uppgift är sedan att uppfylla de mål som satts 

upp genom att producera de bestämda utfallen. Författarna går vidare med att säga att 

“implementation, then, is the ability to forge subsequent links in the causal chain so as 

to obtain the desired results.” (Pressman & Wildavsky, 1973, s. xv). Van Meter och Van 

Horn (1975) sekunderar detta perspektiv och påpekar att implementering innefattar 

offentligt och privat agerande vilket syftar på uppfyllandet av de mål som formulerats i 
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föreliggande policybeslut. Av denna anledning anser de att implementeringsforskning 

nödvändigtvis måste anta ett longitudinellt perspektiv. 

Givet antagandet att implementering är en opolitisk process vars enda syfte är 

att genomföra beslut som fattats på högre politisk nivå fokuserar en stor del av den 

implementeringsteori som antar detta perspektiv på olika metoder kring hur 

förvaltningen kan styras och kontrolleras för att försäkra sig om måluppfyllelse och 

undvika ”slippage”, dvs. tendensen att policy oavsiktligt förändras under implemen-

teringsprocessen (Freudenburg & Gramling, 1994; Pressman & Wildavsky, 1974). 

Sabatier och Mazmanian (1979; 1980) ställer av denna anledning upp en rad kriterier 

som de anser måste uppfyllas för att policyskapare ska kunna försäkra sig om att 

politiken kommer att genomföras på ett, ur deras perspektiv, framgångsrikt sätt. Dessa 

kriterier rör sådant som att den aktuella policyn måste vara tydligt och precist 

formulerad, samt baserad på en korrekt programteori (dvs. korrekta antaganden om 

vilka åtgärder som kommer att leda till de önskade utfallen). Dessutom pekar författarna 

på hur förvaltningen kan styras genom resursallokering samt genom att se till att 

implementeringen utförs av enheter vilka styrs av individer som är positivt inställda till 

den förda politiken. Sabatier och Mazmanians arbete bygger därmed på antaganden om 

att överordnade kan kontrollera och styra sina underlydande.  

Kärnan av top-down-perspektivet kan därmed sammanfattas i tre punkter: (1) 

tydlig åtskillnad görs mellan policyformulering och implementering och den senare 

processen anses vara (2) opolitisk och (3) möjlig för politiker att styra och kontrollera. 

Med detta sagt finns fortfarande insikten att implementeringsprocessen inte 

nödvändigtvis är oproblematisk eller att det aldrig förekommer politiska motsättningar 

mellan politiker och byråkrati. Vad detta perspektiv framhåller är dock att denna typ av 

motsättningar utgör problem som bör avhjälpas i största möjliga mån. Antagandet att 

implementeringsprocessen är opolitisk och frånskild det politiska beslutsfattandet är 

därmed snarare normativt än deskriptivt (Hogwood & Gunn, 1984; Knill & Tosun, 

2012). Dessa tankar om att styrning ska komma uppifrån och att det är politikernas 

uppgift att formulera målen för offentlig verksamhet rimmar väl med managerialismens 

idéer om starkt professionellt ledarskap och mål- och resultatstyrning. Även 

managerialismens fokus på granskning för att försäkra att yrkesprofessionella efterlever 

de politiskt fattade besluten går hand i hand med top-down-perspektivets kriterier för 

hur förvaltningen kan styras och dess normativa antagande att implementerings-

processen bör vara opolitisk.  

 

2.3.2. Bottom-up 

Samtliga av de grundläggande antaganden som top-down-perspektivet vilar på utmanas 

av de som förespråkar bottom-up-perspektivet. Lipsky (1980) var en av de första att 

ifrågasätta synen på byråkratin som opolitisk och implementeringsprocessen som 

frånskild policyskapandet. Vidare ställer han sig skeptisk till politikers och 

överordnades förmåga och möjligheter att styra förvaltningen. 

It is the discretionary role of street-level bureaucrats and their position as de facto 

policy-makers that critically affect managers’ dependence upon their 

subordinates. The sanctioned discretion they exercise means that to demonstrate 
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their own ability and competence, managers are highly dependent upon 

subordinates without being able to intervene extensively in the way work is 

performed. (Lipsky, 1980, s. 24) 

Citatet pekar på två viktiga aspekter av bottom-up-perspektivet. För det första framgår 

att implementeringsprocessen anses vara politisk och att dess aktörer besitter politisk 

makt i form av diskretion när det kommer till utförandet av politiska beslut. Eftersom 

beslutsfattande på gräsrotsnivå styrs av byråkratins intressen och har direkta 

konsekvenser för politikens utfall menar Lipsky att implementering bör förstås som en 

del av policyskapandet. Barrett och Fudge (1981) ger medhåll till denna uppfattning 

och tar dessutom resonemanget ytterligare ett steg. De pekar på hur politiska beslut på 

högre nivå kan vara ett resultat av påtryckningar underifrån eller föregås av innovationer 

på gräsrotsnivå. På så vis menar författarna att politiska beslut kan komma underifrån.  

För det andra sätter Lipsky fingret på att förhållandet mellan överordnade chefer 

och underlydande byråkrater inte nödvändigtvis är sådant att de förra kan kontrollera de 

senare. Med detta sagt menar han inte att chefer är helt oförmögna att utöva kontroll 

över sina underlydande, utan snarare att förhållandet mellan nivåerna är ett av 

ömsesidigt beroende. I linje med detta beskriver Barrett och Fudge (1981) 

implementeringsprocessen som kontinuerliga interaktioner och förhandlingar mellan 

huvudmän och utförare vilka leder till kompromisser. Sett ur detta perspektiv är således 

inte avsteg från de ursprungligen uppsatta målen att betraktas som misslyckanden. 

Istället utgör byråkraternas expertis och autonomi en tillgång och de kompromisser som 

uppstår längs vägen mellan det politiska beslutet och det faktiskt utförandet ses som en 

metod för att få saker gjorda (Barrett & Fudge, 1981). Professionalismen lyser igenom 

starkt i detta perspektiv. Bottom-up-teoretikerna förespråkar professionell autonomi och 

handlingsutrymme för yrkesprofessionella att utforma sin egen verksamhet. Det 

ömsesidiga beroendet mellan utförare och huvudmän som perspektivet talar om 

anknyter väl till det förhållande av tilltro till de professionellas förmåga och expertis 

som utgör en viktig del av professionalismen. Liksom bottom-up-perspektivet menar 

professionalismen att de yrkesprofessionellas inflytande över politiken och dess 

implementering är en tillgång och ett medel för att nå resultat snarare än ett problem 

som kräver en lösning.  

 

3. Metod och material 

För att undersöka i vilken mån tillitsbaserad styrning gör avsteg från den rådande 

managerialismen till förmån för ökad professionalism kommer uppsatsen att anta 

formen av en polär idealtypsanalys. Som frågan ger vid handen rör det sig om att jag 

söker bestämma vilka idéer som ligger till grund för den tillitsbaserade styrningen. 

Undersökningen antar därmed en beskrivande karaktär, ett företag som ibland 

nedvärderas inom metodlitteraturen. Enligt Esaiasson m.fl. (2017) menar vissa att 

beskrivningen endast är ett steg på vägen mot en god förklaring. Så är dock inte 

nödvändigtvis fallet. Naturligtvis måste en förklarande studie grundas på en korrekt 

beskrivning av det aktuella fenomenet, men en beskrivning har också ett värde i sig. 

Som Esaiasson m.fl. (2017) påpekar har de verkligt bestående forskningsinsatserna 
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historiskt sett i större utsträckning handlat om att lansera teoretiska konstruktioner, 

snarare än att formulera förklarande teorier. Att beskriva verkligheten är en essentiell 

aspekt på vägen mot att förstå den och en god beskrivning kan vara underbyggd av lika 

gediget och innovativt arbete som en förklaring (Esaiasson m.fl., 2017).  

Valet att utföra en polär idealtypsanalys motiveras av intresset för att avtäcka de 

idéer som ligger till grund för den tillitsbaserade styrningen. Genom att applicera ett 

teoretiskt raster på det empiriska materialet kan de idéer som formuleras klassificeras 

för att på så sätt kunna närma sig de prioriteringar och ideologiska ställningstagande 

texten ger uttryck för (Bergström & Boréus, 2005). De renodlingar av managerialism 

och professionalism som presenteras nedan förväntas därmed inte återfinnas i texten. 

Modellen gör inte anspråk på att ge en träffande bild av verkligheten eller att i detalj 

beskriva det observerade fenomenet. Istället skapas en linje mellan de två teoretiska 

idealtyperna på vilken det empiriska fenomenet kan placeras (Esaiasson m.fl., 2017).  

Det empiriska material som ligger till grund för uppsatsens analys utgörs främst 

av ett delbetänkande som presenterats av Tillitsdelegationen som ett steg på vägen mot 

att föreslå en ny styrning för offentlig verksamhet, ett arbete som ska vara avslutat under 

sommaren 2018 (Tillitsdelegationen, 2017). Fallet är således högaktuellt och den form 

av tillitsbaserad styrning som föreslås är relativt outforskad. Att göra en beskrivande 

undersökning med syfte att utreda vad denna styrning innebär är därmed en högst 

relevant utgångspunkt. Undersökningen har således inte för avsikt att utmynna i någon 

generaliserande slutsats. Syftet är inte att säga något om förvaltningspolitik eller 

styrning generellt utan om den föreslagna reformen specifikt. Tillitsdelegationens 

uppdrag grundas i en uppfattning av att välfärdssektorn brister i sin förmåga att 

tillfredsställa medborgarnas behov samt en stark kritik mot den avprofessionalisering 

som ägt rum inom välfärdsyrken under den rådande styrningen (Ahlbäck Öberg m.fl., 

2014; Finansdepartementet, 2016). Det är således i fallets avgörande betydelse för den 

framtida utvecklingen av välfärden i Sverige som motiveringen ligger.  

Delbetänkandet som lagts fram av Tillitsdelegationen har som huvudfokus att 

presentera utredningen kring hur ersättningsmodeller i offentlig sektor bör utformas för 

att ”koppla den ekonomiska ersättningen till bred och allsidig kvalitetsutveckling, 

ändamålsenlighet, samhällsekonomisk effektivitet och främjande av innovation” 

(Finansdepartementet, 2016). Då ersättningsmodellerna utgör ett medel för politisk 

styrning omfattas dessa av utredningen av tillitsbaserad styrning. Tillitsdelegationens 

undersökning kring ersättningsmodeller är därför av intresse för analysen av 

intentionerna med tillitsbaserad styrning. Dock, som delegationen påpekar, måste den 

finansiella ersättningen ses endast som en del av helheten och därmed bör inte dess 

betydelse för och påverkan på de offentliga verksamheterna överdrivas. Övriga 

styrsignaler som diskuteras, om än i mer begränsad utsträckning, i delbetänkandet är 

regelstyrning, normstyrning och prestationsstyrning. En mer omfattande diskussion 

kring dessa styrsignaler kommer Tillitsdelegationen att presentera i sitt slutbetänkande.  

Något som kan uppfattas som en begränsning med denna undersökning är det 

faktum att den endast baseras på empiriskt material i form av ett delbetänkande. Därmed 

saknas såväl färdigutvecklade förslag som observerbara utfall. För undersökningens 

utformning behöver detta dock inte innebära någon brist. Då avsikten är att utläsa 
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Tillitsdelegationens intentioner med den tillitsbaserade styrningen, intentioner som bör 

komma till uttryck i det delbetänkande som lagts fram, utgör en textanalys av detta 

material en god grund på vilken fortsatta studier kan baseras. Framtida studier rörande 

de faktiska utfallen av tillitsbaserad styrning kan rimligen gynnas av detta 

tolkningsarbete.  

Ytterligare en begränsning uppstår i och med att det utvalda materialet är 

begränsat endast till det nedskrivna delbetänkandet. Då syftet är att analysera 

Tillitsdelegationens intentioner med förslagen vore en intervjustudie där delegationens 

medlemmar intervjuas ett värdefullt komplement. Dock innebär denna undersöknings 

begränsade tidsutrymme att ett sådant företag inte är genomförbart. Därmed följer 

begränsningen av denna uppgift till en textanalys med fokus på avsändaren för att 

avtäcka tankarna och idéerna bakom den tillitsbaserade styrningen. 

Utöver Tillitsdelegationens delbetänkande Jakten på den perfekta ersättnings-

modellen – Vad händer med medarbetarnas handlingsutrymme? (2017) kommer även 

det kommittédirektiv från Finansdepartementet som ligger till grund för 

Tillitsdelegationens mandat att användas. Då detta direktiv satt upp ramarna för 

Tillitsdelegationens utredning kan det bidra i tolkningen av de idéer som förs fram. 

Detta material utgör därmed inte ett primärt analysobjekt i sig, utan betraktas snarare 

som ett komplement för att utesluta vissa tolkningar som faller utanför dess ramar.  

 

3.1. Analysverktyget 

Den aktuella frågeställningen som denna uppsats har för avsikt att undersöka gör 

gällande att de två koncept som är av primärt intresse är managerialism och 

professionalism. Genomgången av teorin ovan gav vid handen att de senaste 

årtiondenas utveckling av offentlig verksamhet färgats av det idékluster som går under 

det gemensamma namnet New Public Management (Hood, 1991). En del av detta utgörs 

av managerialismen, en aspekt som kommit att utsättas för kritik. Managerialismen har 

anklagats för att leda till en avprofessionalisering som leder till såväl ökade kostnader 

som försämrad kvalitet inom offentlig service (Ahlbäck Öberg m.fl., 2016; Ahlbäck 

Öberg & Wockelberg, 2012). Att managerialismen anses ansvarig för avprofessional-

iseringen tyder på att managerialism och professionalism är varandras motsatser. Det 

förefaller därmed naturligt att kontrastera dem mot varandra. Tabell 1. preciserar de 

kriterier som utgör de två idealtyperna. Dessa kriterier grundas i den teorin som 

redogjorts för och de olika bud på hur maktrelationerna i styrningen ser ut, hur 

implementering och policyformulering förhåller sig till varande, vad som skapar god 

kvalitet samt hur verksamhet ska ledas respektive granskas som presenterades där. 
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Tabell 1. Polär idealtypsmodell av styrning inom offentlig sektor 
 Managerialism Professionalism 

Maktrelationer  

Styrning sker uppifrån och ned och 

relationen mellan huvudmän och utförare 

antar en tydligt hierarkisk kontraktskaraktär 

Styrning sker nedifrån och upp och relationen 

mellan huvudmän och utförare karaktäriseras 
av ömsesidigt beroende  

Implementering 

Åtskillnad mellan policyformuleringsfasen 

och implementeringsfasen där den senare 

anses vara opolitisk  

Interaktion mellan policyformuleringsfasen 

och implementeringsfasen där båda anses 
utgöra politiska processer  

Källa till kvalitet 

Kvalitet skapas genom effektivitet både i 

termer av produktivitet och ekonomi vilket 
mäts utifrån politiskt uppsatta, kvantifierbara 

mål  

Fokus på professionell autonomi, vilket 
innebär förtroende för professionernas egen 

förmåga att avgöra vad som är väl utfört 
arbete, som metod för att uppnå kvalitet 

Ledarskap 
Professionellt ledarskap vilket innebär att 
chefsrollen kräver specifika kompetenser 

frånskilda från professionen som ska styras 

Kollegialt ledarskap inom professionerna. 

Ledarskapskompetenserna är desamma som de 
professionella förmågorna  

Granskning 

Stort behov av såväl intern som extern 

granskning med fokus på det senare. Syftet 
är ofta kontrollerande 

Fokus på intern granskning och peer review. 
Fokus ligger på utvärdering i lärande syfte 

 

Liknande modeller återfinns i ett flertal andra studier (se exempelvis Larsson, 2016; 

O’Reilly & Reed, 2011 och Flynn, 1999). De idealtyper som presenteras här skiljer sig 

från tidigare författares bidrag främst genom den inneboende sammankopplingen 

mellan de två ismerna och de implementeringsteoretiska perspektiven top-down och 

bottom-up. Jag argumenterar för att de maktrelationer som blir gällande inom 

managerialismen och professionalismen sammanfattas så väl av top-down- respektive 

bottom-up-perspektivet att dessa två perspektiv kan inkorporeras i idealtypsmodellen. I 

tabell 1. kommer dessa till uttryck i kriterierna för maktrelationer och implementering. 

Här är det viktigt att påminna sig om idealtypernas renodling. Att en organisation som 

karaktäriseras av professionalism styrs helt och hållet underifrån är inte troligt. Dras 

dock den professionella autonomin och handlingsfriheten till sin spets bör detta 

resultera i att den politiska makten i någon mening centreras hos professionerna och att 

deras professionella beslut får konsekvenser för policyskapande på högre politisk nivå. 

Likaså kan det omvända antas föreligga då managerialismen renodlas.  

Kopplingen mellan idéerna kring den offentliga verksamhetens organisation och 

implementeringsteori är inte unikt för denna undersökning. Ahlbäck Öberg & 

Bringselius (2015) kallar uttryckligen managerialismen, vilken de väljer att benämna 

som organisationsprofessionalism3, för ett top-down-system. Även om bottom-up-

teoretikerna inte explicit talar om professionalism är tankarna om gräsrotsbyråkraternas 

autonomi och handlingsfrihet centrala delar inom både detta implementeringsteoretiska 

perspektiv och professionalismen.  

Att kopplingen mellan implementeringsteorin och managerialism respektive 

professionalism görs är för att modellen därmed blir tydligare och mer konkret. 

Implementeringsperspektiven bidrar med att förtydliga och belysa de inneboende 

maktförhållanden som professionalismen och managerialismen härbärgerar. I 

beskrivningar av managerialism och professionalism antar dessa förhållanden ofta en 

implicit roll. De framstår snarare som underförstådda konsekvenser av ismernas övriga 

                                                           
3 “Studien baseras på ett ramverk som bygger på Evetts (2006) och hennes distinktion mellan 

organisationsprofessionalism, vilken representerar den nya managerialismens idéer, och 

yrkesprofessionalism, vilken representerar idéerna inom klassisk professionalism” (min översättning, 

Ahlbäck Öberg & Bringselius, 2015, s. 501)  
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karaktäristika än som egna komponenter i sig själva. Att på detta sätt göra 

policyprocessen mer synlig gör det lättare att också avtäcka Tillitsdelegationens idéer 

kring hur policyskapande bör fungera vilket utgör en mycket viktig aspekt i frågor som 

rör ansvarsutkrävande, legitimitet och ytterst demokrati.  

Utöver detta blir även de implementeringsteoretiska perspektiven mer konkreta 

av att föras samman med begreppen om professionalism och managerialism. Analysen 

kan göras bredare än om den varit strikt implementeringsteoretiskt inriktad. Begreppen 

kan också sägas utgöra ett steg mot operationaliseringar av implementeringsteorierna 

genom att ställa upp konkreta kriterier på maktförhållandenas uttryck. Professionalism 

och managerialism är givetvis inte de enda begreppen som i någon mån kan 

förkroppsliga top-down- och bottom-up-perspektiven, men utgör naturliga alternativ 

som blir fruktbara i den aktuella kontexten.  

 

3.2. Tolkning och operationaliseringar 

Innan analysen av det empiriska materialet genomförs bör något sägas om hur 

tolkningen av texten kommer att genomföras. I den teoretiska genomgången ovan 

definierades professionella utifrån en rad kriterier för professionell socialisering. Någon 

liknande definition återfinns inte i Tillitsdelegationens delbetänkande. Istället talar de 

om medarbetare vilken definieras som ”en individ som arbetar inom offentlig 

finansierad verksamhet, oavsett om individen är anställd i privat/fristående verksamhet 

eller i egen regi” (Tillitsdelegationen, 2017, s. 13). Detta begrepp är således bredare och 

inkluderar såväl yrkesprofessionella som andra utförare av offentlig verksamhet. För att 

möjliggöra analysen likställs därför yrkesprofessionella med medarbetare. 

Undersökningen av hur Tillitsdelegationen avser att de professionellas roll bör se ut i 

tillitsbaserad styrning kommer således att baseras på vad som framhålls rörande 

medarbetare. När Tillitsdelegationen skriver att ”medarbetarnas handlingsutrymme, 

möjligheter till egna bedömningar och fokus på kärnverksamheten är avgörande för god 

kvalitet” (Tillitsdelegationen, 2017, s. 133), tolkas det således som en indikation på 

professionalistiska tendenser då det tyder på att professionell autonomi förespråkas som 

medel för att uppnå god kvalitet.  

Idealtypsanalys handlar om nivåbestämning och att avgöra gradskillnader 

(Esaiason m.fl. 2017). Vid tolkningen av texten framstår därmed formuleringar som att 

”medarbetarnas handlingsutrymme […] är avgörande för god kvalitet” (min 

kursivering, Tillitsdelegationen, 2017, s. 133) antyda en högre nivå av professionalism 

än att ”tillit skapas genom att man öppnar upp kommunikationen med lägre nivåer och 

bjuder in till dialog” (min kursivering, Tillitsdelegationen, 2017, s. 55–56). Likaså 

tolkas uttryck som ”kontrollen bör utformas på ett sätt som innebär att den inte skapar 

onödiga hinder för verksamheten” (min kursivering, Tillitsdelegationen, 2017, s. 134) 

ge starkare indikationer än att ”ersättningsmodeller kan utformas för att […] skapa en 

styrning som värnar medarbetarnas handlingsutrymme” (min kursivering, 

Tillitsdelegationen, 2017, s. 21). I de fall då tolkningen är förknippad med svåra 

avvägningar kommer resonemanget bakom tolkningen att redogöras.  

Som frågeställningen ger vid handen syftar undersökningen på att utreda 

huruvida slutsatserna och förslagen i Tillitsdelegationens delbetänkande utgör avsteg 
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från den rådande managerialismen. Återgivelsen av den historiska utvecklingen av 

förvaltningspolitiken i Sverige som ges i inledningen visar på att managerialismen, 

tillsammans med andra tankeströmningar som samlas under namnet New Public 

Management, fick fäste under 1980- och 1990-talen. Av den händelse att 

Tillitsdelegationen avstår från att presentera förslag på förändring är det rimligt att anta 

att de förespråkar att nuvarande förhållanden bibehålls. Exempelvis kan det röra sig om 

att temat tas upp utan att problematiseras eller att delegationen uttryckligen avhåller sig 

från att diskutera frågan. För analysen får detta som konsekvens att eventuell avsaknad 

av förslag med avseende på någon av de aspekter av styrningen som analysverktyget 

innefattar tolkas som att Tillitsdelegationen förespråkar en mer managerialistisk 

hållning. Därmed innebär inte frånvaron av diskussion i delbetänkandet att ingenting av 

intresse för undersökningen kan sägas på området, utan blir meningsfull i sig. Vad som 

är viktigt att hålla i minnet är att det empiriska materialet utgörs av ett delbetänkande, i 

sådana fall att Tillitsdelegationen avstår från en diskussion men uttrycker sin avsikt att 

återkomma till ämnet i slutbetänkandet kan inga slutsatser dras.  

 

4. Resultat och analys 

Tillitsdelegationens delbetänkande kommer i detta avsnitt att analyseras utifrån de fem 

aspekter som utgör den polära idealtypsmodellen. Varje kriterium kommer att 

undersökas för sig för att göra analysen systematisk. Till att börja med kommer fokus 

därmed att ligga på styrningens maktförhållanden och riktning. Då båda de två första 

kriterierna berör dessa aspekter av styrningen kommer analysen av dessa punkter att 

göras gemensam. Därefter följer en undersökning rörande hur samt av vem kvalitet bör 

definieras varpå ledarskapets karaktär analyseras. Slutligen diskuteras vilket 

granskningens främsta syfte bör vara samt vem som bör utföra den enligt 

Tillitsdelegationen.  

 

4.1. Styrning uppifrån och ned, eller nedifrån och upp? 

Idealtypsmodellens två första kriterier berör de aspekter som främst behandlas inom 

implementeringsteorin. Dels handlar det om ifall politik och implementering anses vara 

åtskilda processer, dels om hur relationerna ser ut mellan huvudmän och utförare av 

offentlig politik. Enligt idealtypen av managerialism hålls policyformuleringsfasen och 

implementeringsfasen strikt åtskilda och det anses eftersträvansvärt att implementering 

är en opolitisk process. Styrning ska ske längs lodräta, hierarkiska led, från högsta 

politiska nivå ned till gräsrötterna. För idealtypen av professionalism gäller det 

omvända. Policyskapandet anses inte begränsat till de högsta politiska nivåerna. Istället 

påverkas politiken av innovation och fylls med innehåll under utförandet på 

gräsrotsnivå. Den vertikala hierarkin luckras upp och relationerna mellan huvudmän 

och utförare karaktäriseras av ett ömsesidigt beroende.  

Som nämndes i föregående avsnitt omfattar Tillitsdelegationens utredning fyra 

olika styrformer: ekonomisk styrning (genom ersättningsmodeller), regelstyrning, 

normstyrning och prestationsstyrning. De menar att den rådande mål- och 

resultatstyrningen endast använder sig av en blandning av prestationsstyrning och 

ekonomisk styrning medan tillitsbaserad styrning avser använda samtliga fyra 



17 

 

styrformer. Detta i sig säger ingenting om de relationer som förespråkas mellan 

huvudmän och utförare. Samtliga fyra styrformer kan användas inom strikt hierarkiska 

strukturer eller ge utrymme för påverkan underifrån. Att den tillitsbaserade styrningen 

siktar på att använda en större bredd av styrsignaler än den rådande mål- och 

resultatstyrningen kan vid en första anblick indikera mer omfattande och ingående 

styrning, alltså mer detaljstyrning. Tillitsdelegationen lägger dock fram sju metoder för 

tillitsbaserad styrning4, den första av vilka är just minskad detaljstyrning. Att 

variationen av styrsignalerna ökar måste inte, per automatik, leda till mer omfattande 

eller ingående styrning. Snarare kan variationen vara ett medel för att minska 

styrningens detaljeringsgrad. Istället för att styra verksamheter i en viss riktning genom 

en mängd precisa prestationsmått och komplexa målbaserade ersättningsmodeller kan 

normstyrningen eventuellt leda vägen genom ett bredare värdegrundsarbete. Med detta 

sagt kommer jag att se över var och en av styrformerna för att söka avtäcka hur 

Tillitsdelegationen avser att dessa bör användas inom den tillitsbaserade styrningen.   

När det kommer till regelstyrning pekar delegationen på lagar och reglers viktiga 

roll för att skydda medborgare. Att tjänstemän och andra utövare av offentlig 

verksamhet följer de rättsregler som finns kring den verksamhet de bedriver är därmed 

av stor vikt och en förutsättning för att skapa tillit. Eftersom endast Riksdagen har 

mandat att stifta lagar har denna styrform en inneboende top-down-karaktär. 

Tillitsdelegationen framhåller dock att implementering av politiskt fattade beslut ofta är 

förknippat med tolkningsproblem och målkonflikter. Managerialismens lösning på 

denna typ av problematik är att skapa incitament för efterlevnad och att strukturera de 

politiska besluten på sådana sätt att risken för ”slippage” minimeras. De lösningar som 

presenteras av Tillitsdelegationen kan dock tolkas anta en annan karaktär. Visserligen 

anser de att aktörer på myndighetsnivå genom diskussion bör säkerställa att arbetet sker 

i enlighet med de politiska intentionerna bakom lagstiftningen vilket kan tolkas som en 

metod för att komma till rätta med slippage. Vad som dock kan tolkas som ett mer 

professionalistiskt inslag är påpekandet att regelefterlevnad inte får bli rutinmässig. 

Delegationen föreslår även att ”det man måste söka är en god dialog mellan politiker 

och tjänstemän5” (Tillitsdelegationen, 2017, s. 52) för att försäkra att den professionella 

kompetensen respekteras i lagstiftningen. Förslaget öppnar upp för påverkan nedifrån i 

styrningskedjan. Att bjuda in utförare till dialog kring de regelverk som styr deras arbete 

kan anses sudda ut gränserna mellan policyformuleringsprocessen och implementering. 

Den strikta, hierarkiska uppdelningen som förespråkas inom managerialismen får 

således inte stöd i detta förslag. Istället kan förslaget tolkas ge uttryck för viss 

                                                           
4 De metoder för tillitsbaserad styrning som presenteras är (i) minskad detaljstyrning, (ii) väl utvecklade 

strukturer för att främja kunskapsutveckling inom verksamheten, (iii) värdegrundsarbete, (iv) 

involvering av yrkesprofessionella på lägre beslutsnivå i beslut, (v) förankring hos medarbetarna av 

metoder för uppföljning och kontroll, (vi) organisatoriska, juridiska och ekonomiska förutsättningar 

samt (vii) administrativa uppgifter i administrativa funktioner (Tillitsdelegationen, 2017, s. 54-57). 
5 Vilka tjänstemän som avses här klargörs inte av Tillitsdelegationen. Förslaget får starkast 

professionalistiska tendenser ifall det avser dialog mellan politiker och gräsrotsbyråkrater medan dialog 

mellan politiker och vissa företrädare för verksamheten (exempelvis chefer som inte nödvändigtvis 

besitter professionella kompetenser och kunskaper inom den företrädda professionen) inte tenderar lika 

starkt åt detta håll.  
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interaktion mellan de två processerna vilket snarare drar åt någon grad av 

professionalism. Formuleringen att ”söka” god dialog är dock relativt svag. Dialog är 

inte heller detsamma som medbeslutande. Därmed tycks förslaget öppna för något av 

en mellanväg mellan managerialism och professionalism, snarare än att vara rent 

professionalistiskt.  

En liknande tolkning kan göras då det kommer till Tillitsdelegationens 

diskussion rörande normstyrningen. Med normstyrning menas ”försök att påverka 

attityder, beteenden och normer i en verksamhet” (Tillitsdelegationen, 2017, s. 53). Det 

handlar alltså om kultur och värderingar inom offentlig sektor. I sitt delbetänkande 

klargör Tillitsdelegationen att det är felaktigt att tro att denna styrning är avsedd att 

enbart röra sig uppifrån och ned. Även här vill de se dialog som kommer nedifrån samt 

framhåller de vikten av att medarbetarnas synpunkter tillvaratas. De lyfter också fram 

ledarskapets roll då det kommer till att signalera verksamhetens värdegrund och 

prioriteringar. Därmed uppstår otydlighet vad gäller mellan vilka den föreslagna 

dialogen ska äga rum. Rör det sig endast om dialog inom verksamheten, mellan chefer 

och medarbetare, eller om att chefer avses utgöra professionernas företrädare i dialogen 

med politiker för att sedan förmedla det som beslutats till sina medarbetare urholkas de 

professionalistiska tendenserna i förslaget. Liksom vid tolkningen av regelstyrningen 

tycks det snarast handla om relativt svaga inslag av professionalism, i motsats till tydliga 

avsteg från den rådande managerialismen.  

Vad gäller prestationsstyrningen sägs mycket lite om förhållandet mellan 

politiker och yrkesprofessionella i delbetänkandet. Tillitsdelegationen uppger att 

”samarbete med medarbetarna i välfärdssektorns frontlinje” (Tillitsdelegationen, 2017, 

s. 53) är viktigt i utvecklingen av nya former av mer kvalitativa prestationsmått men hur 

detta samarbete ska se ut framgår inte. Då delbetänkandet har sitt fokus på den 

ekonomiska styrningen och Tillitsdelegationen klargjort sin intention att se över den 

sammantagna styrningen i slutbetänkande kvarstår möjligheten att en mer omfattande 

diskussion av prestationsstyrningen genomförs där. Således begränsas möjligheterna att 

dra några slutsatser med avseende på hur prestationsstyrningen avses förhålla sig till 

kriterierna om maktrelationer och implementering vid detta tillfälle. 

Ekonomistyrning kan, i likhet med regelstyrningen, anses ha en inneboende top-

down-karaktär. Beslut om budget för statligt finansierade verksamheter fattas på central 

politisk nivå i Riksdagen och möjligheterna för byråkrater längre ner i organisationen 

att påverka dessa beslut är begränsade, om än dock inte obefintliga. I delbetänkandets 

omfattande diskussion kring ersättningsmodeller i offentlig sektor tar 

Tillitsdelegationen upp hur olika modeller för ersättning i varierande utsträckning 

skapar möjligheter för utövare att påverka sina ekonomiska ramar. I de fall då 

ersättningen antar formen av fasta anslag vilka baseras på föregående års utgifter för 

verksamheten uteblir incitament för kostandseffektiviseringar då detta kommer att leda 

till minskade anslag i framtiden. Om finansiering genom ersättning för utförd åtgärd 

eller tid säger Tillitsdelegationen att ”dessutom riskerar åtgärdsbaserad ersättning leda 

till att åtgärder som inte är nödvändiga genomförs, vilket leder till ett överutnyttjande 

av resurser” (Tillitsdelegationen, 2017, s. 104). Inom vården kan det exempelvis röra 

sig om att en patient kallas till flera, korta läkarbesök eller erbjuds mer behandling än 
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vad som vore nödvändigt. Tillsynes är det i någon mån möjligt för utförare att påverka 

sina ekonomiska ramar. Att tolka detta som en indikation på att den ekonomiska 

styrningen ger uttryck för en professionalistisk tendens vore dock överdrivet. 

Visserligen föreligger en situation där yrkesprofessionella kan påverka storleken på den 

offentliga finansieringen men detta sker inom politiskt uppsatta ramar och genom att 

agera enligt politiskt skapade ekonomiska incitament. Dessutom diskuterar 

Tillitsdelegationen ett flertal metoder för hur denna typ av budgetmaximering kan 

avhjälpas genom att förändra styrningens utformning, exempelvis genom att tillämpa 

produktionstak. Detta ter sig inte helt främmande från top-down-teoretikerna Sabatier 

& Mazmanians (1879; 1980) kriterier för hur förvaltningen kan styras för att uppnå 

framgångsrik implementering.  

Av än större vikt i frågan om relationen mellan huvudmän och utförare är 

ekonomistyrningens detaljeringsgrad. Tillitsdelegationen gör bedömningen att ”ju 

mindre detaljeringsnivån är, desto mindre är risken för att medarbetarna upplever att 

deras handlingsutrymme och möjligheter till professionella bedömningar inskränks” 

(Tillitsdelegationen, 2017, s. 133). Med andra ord innebär detta att ju mer detaljerad 

styrningen är, desto mindre inflytande får professionerna över hur deras verksamhet ska 

utföras. De slutsatser som Tillitsdelegationen kommer till i fråga om ersättnings-

modellernas utformning fastslår att modellerna bör ”ta tillvara medarbetarnas 

kompetens, engagemang och förslag till förändring” (Tillitsdelegationen, 2017, s. 129). 

Vidare framhåller de att beslut om modellernas utformning och detaljeringsgrad med 

fördel kan utarbetas i samförstånd med de utförare de riktas mot. De pekar ut projektet 

Kroninnovation i Stockholms läns landsting som en förebild. Projektet rörde ersättning 

inom primärvården där de berörda aktörerna fick delta genom att peka ut vilka problem 

de identifierade i verksamheten. Dessutom fattades beslut om den slutgiltiga 

utformningen under möten där både utförare och beställare deltog (Tillitsdelegationen, 

2017). Inslaget av interaktion mellan policyformulering och aktörer som traditionellt 

kopplas till implementeringsprocessen i förslaget är tydligt. Att ersättningsmodellerna 

ska utformas med hänsyn till de professionellas kompetens kan också tolkas som att 

någon form av ömsesidigt beroende förespråkas.  

Tolkningen styrks ytterligare då det redan i direktivet från Finansdepartementet 

(2016) framgår att utredningen bör ta sikte på att undersöka möjligheterna att nå högre 

kvalitet genom att tillvarata medarbetarnas förslag på förändring. Efter sin omfattande 

och ingående utredning av ersättningsmodellernas effekter på verksamheter inom 

välfärdssektorn står Tillitsdelegationen därmed fast vid detta antagande. Den fjärde av 

de sju metoder för tillitsbaserad styrning som delegationen lägger fram ger vid handen 

att yrkesprofessionella på lägre beslutsnivå ska involveras i beslut för att uppnå 

kvalitetssäkring, något som talar för att tillitsbaserad styrning tar ett steg ifrån en mer 

managerialistisk styrning, mot mer professionalistiska inslag.  

Sammanfattningsvis tycks Tillitsdelegationen vilja öppna upp för viss påverkan 

nedifrån i styrningskedjan genom att minska detaljstyrningen och bjuda in 

yrkesprofessionella till dialog kring de ramverk som styr deras verksamheter. Även om 

det inte är tal om någon renodlad styrning nedifrån vill Tillitsdelegationen ändå se att 

professionerna ges ökat inflytande över styrningen. Förslagen framstår dock vara 
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relativt svaga. Delegationen går aldrig så långt som att föreslå att beslutanderätt ska 

överlåtas till yrkesprofessionella eller ens att de ska ges rätt till medbestämmande i 

politiska beslut. Därmed kan delbetänkandet tolkas innehålla vissa tendenser till ökad 

professionalism men några väsentliga avsteg från den rådande managerialismen tycks 

utebli.   

 

4.2. Effektivitet eller professionell autonomi som kvalitet, vem har rätt att bestämma? 

Idealtypsmodellens tredje kriterium kan delas in i två närbesläktade, men åtskilda 

aspekter. Dels rör det sig om vad som anses utgöra källan till kvalitet, dels om vem som 

ges rätten att definiera denna. Det professionalistiska perspektivet fokuserar på kvalitet 

definierad av yrkesprofessionella inom den berörda verksamheten. Professionerna ges 

autonomi och tillskrivs därmed rätten att bestämma vad som utgör väl utfört arbete då 

endast de besitter den specifika kunskap och erfarenhet som krävs för att avgöra hur 

kvalitet bäst uppnås. Managerialismen utgår ifrån antaganden vilka bygger på en 

misstro mot professionernas anspråk på altruism (Ahlbäck Öberg m.fl., 2016; Hood, 

1995). Enligt detta perspektiv är det effektivitet, såväl när det kommer till ekonomi som 

till produktivitet, som leder till kvalitet. För att uppnå detta bör verksamheterna styras 

genom kvantifierbara mål och prestationsindikatorer vilka beslutas om på politisk nivå 

och förverkligas genom professionellt ledarskap.  

Till att börja med är det på sin plats att undersöka hur Tillitsdelegationen 

definierar kvalitet. I delbetänkandet framgår att kvalitet på tjänster i offentlig sektor 

avgörs av deras framgång i att tillfredsställa brukarna behov och förväntningar, eller 

ännu hellre att överträffa dessa. Med utgångspunkt i detta konstaterar 

Tillitsdelegationen vidare att definitionen av kvalitet inom en specifik verksamhet kan 

göras ur tre olika perspektiv: ett politiskt perspektiv, ett yrkesprofessionellt perspektiv 

eller ett brukarperspektiv. Enligt managerialismen bör det politiska perspektivet och 

brukarperspektivet ges tolkningsföreträde. Professionalismen menar istället att endast 

de yrkesprofessionella besitter tillräcklig kunskap och förståelse för verksamheten för 

att kunna avgöra vad som utgör god kvalitet. Om detta säger Tillitsdelegationen att 

”vem som bör definiera kvalitet […] är slutligen en normativ fråga som vi inte gör 

anspråk på att besvara i detta delbetänkande” (Tillitsdelegationen, 2017, s. 62). Detta 

uttalande följs dock av konstaterandet att ”det blir problematiskt när tolkningen av 

kvalitet domineras av ett enskilt intresse” och att ”medborgarens, yrkesprofessionens 

och politikens perspektiv [behöver] balanseras” (Tillitsdelegationen, 2017, s. 62–63). 

Vid en första anblick kan detta tyckas indikera att Tillitsdelegationen intar en neutral 

ställning i detta avseende. Att de uttrycker sin avsikt att inte uttala sig i frågan bör dock 

tolkas som att de inte anser det nödvändigt att förändra den nuvarande ordningen. 

Dessutom vill de påpeka att samtliga perspektiv bör väga lika tungt. Då två av 

perspektiven kan kopplas till managerialismen skulle detta kunna indikera att 

Tillitsdelegationen anser att de managerialistiska tankarna om kvalitet bör ha 

övervägande inflytande.  

Implikationerna av Tillitsdelegationens ovilja att diskutera vem som bör ha rätt 

att definiera kvalitet blir, vid en närmare analys, än mer tydliga. Den professionella 

autonomin och, med den, rätten att definiera god kvalitet är ett starkt och centralt uttryck 
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för professionalism. Att överlåta detta ansvar på professionerna visar på förtroende och 

ger uttryck för det ömsesidiga beroende som utgör en viktig aspekt i förhållandet mellan 

huvudmän och utförare enligt detta perspektiv. Det är även möjligt att ifrågasätta i 

vilken utsträckning något väsentligt handlingsutrymme lämnas kvar åt professionerna 

ifall de inte tillåts rätten att definiera vad som utgör väl utfört arbete. Därmed kan 

Tillitsdelegationens beslut att avstå från att uttala sig om denna fråga framstå som ett 

avståndstagande från professionalismen. Hade delegationen haft långtgående 

professionalistiska avsikter borde denna diskussion utgjort en viktig del av utredningen 

kring tillitsbaserad styrning. Tystanden bör därmed inte längre framstå som en 

indikation på neutralitet. Istället kan den tolkas som ett tämligen markant 

ställningstagande mot en förändring av den managerialistiska strukturen.  

I fråga om hur kvalitet skapas betonar managerialismen kvantifierbara 

prestationsindikatorer och kostnadseffektivitet medan professionalismen menar på att 

det är professionell autonomi som leder till god kvalitet. Finansdepartementet (2016) 

fastslår i sitt direktiv att Tillitsdelegationen har till uppdrag att ”analysera och redovisa 

hur en styrning baserad på ökad tillit och kvalitativa snarare än kvantitativa mål 

påverkar välfärdstjänsternas likvärdighet, rättssäkerhet, kvalitet och kostnader” samt att 

”föreslå modeller för hur en styrning baserad på tillit och kvalitativa mål kan utformas” 

(min kursivering, Finansdepartementet, 2016, s. 13). De påpekar också att den rådande 

mål- och resultatstyrningen lett till en situation där medarbetare har begränsat utrymme 

att organisera verksamheten på det sätt som bäst gagnar medborgarna utifrån sitt 

yrkeskunnande och sin kompetens. Samtidigt vidhåller de att de styrande måste kunna 

lita på att verksamheterna utvecklas i enlighet med uppsatta mål. Detta kan tyckas 

antyda att beslut om verksamheternas mål bör fattas på högre politisk nivå men att 

kvalitativa mått är att föredra framför kvantifierbara prestationsindikatorer. Direktivet 

antar därmed inte någon entydig karaktär med avseende på kriteriets andra aspekt, 

nämligen frågan om hur kvalitet bäst uppnås.  

Följande definition av vad tillitsbaserad styrning innebär presenteras av 

Tillitsdelegationen: ”Tillitsbaserad styrning är en styrning som syftar till att minska 

onödig kontroll i offentligt finansierad verksamhet och att bättre ta tillvara 

medarbetarnas kompetens, för att på så vis skapa mer kvalitet i tjänsterna till 

medborgaren” (min kursivering, Tillitsdelegationen, 2017, s. 47). Redan i denna smala 

definition ger delegationen således uttryck för att de ser professionell kompetens som 

ett medel för att uppnå god kvalitet. Även i diskussionen rörande ersättningsmodeller 

framhålls detta då delegationen skriver att ”medarbetarnas handlingsutrymme, 

möjligheter till egna bedömningar och fokus på kärnverksamheten är avgörande för god 

kvalitet” (Tillitsdelegationen, 2017, s. 133). Det kan därmed tyckas som att 

Tillitsdelegationen uttrycker starkare stöd för professionalism i detta avseende än 

direktivet angav. Kostnadseffektivitet eller produktivitet nämns inte i samband med 

kvalitet. Visserligen påpekar delegationen att ”[styrningen] måste också säkerställa att 

offentligt finansierade verksamheter förvaltar gemensamma medel på ett effektivt sätt 

och producerar tjänster av god kvalitet” (Tillitsdelegationen, 2017, s.149). Citatet tycks 

dock visa på att effektivitet ses som ett mål i sig, snarare än ett medel för att uppnå 

kvalitet.  
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Tillitsdelegationen påpekar också att de senaste decenniernas mål- och 

resultatstyrning som ofta utgörs av ”trubbiga” mått på prestationer riskerar att urholka 

förvaltningens förmåga att möta brukarnas behov och förväntningar. De vill därför se 

ett större fokus på kvalitativa metoder för uppföljning av utförarnas prestationer. Om 

den höga detaljeringsgraden i delar av dagens ekonomistyrning säger delegationen även 

att ”detaljstyrning som inskränker medarbetarnas handlingsutrymme och medför höga 

administrativa krav uppfattas ofta som brist på tillit mellan beställare och utförare” 

(Tillitsdelegationen, 2017, s. 119) samt att ”en styrning med fokus på detaljer riskerar 

därmed att rikta fokus på de mått som ersättningen baserar sig på i stället för på ett 

bredare perspektiv på kvalitet” (Tillitsdelegationen, 2017, s. 130). Delbetänkandet kan 

därmed tyckas anta en skeptisk hållning till alltför många och detaljerade kvantifierbara 

mått. Det bör poängteras att prestationsmätning genom kvantitativa mått inte nödvän-

digtvis måste vara detaljerad. Dock menar Tillitsdelegationen att prestationsersättning, 

dvs. ekonomisk styrning genom prestationsindikatorer, riskerar att bli mycket 

detaljerad. I delbetänkandets slutsatser fastslår delegationen även att ”den sammansatta 

styrningen […] bör utformas så att den inte medför mer detaljstyrning än nöden kräver” 

(Tillitsdelegationen, 2017, s. 152), något som bör innebära en tillbakagång från mål- 

och resultatstyrningens fokus på kvantitativa prestationsindikatorer.  

Utöver rätten att definiera vad som är väl utfört arbete innebär professionell 

autonomi även att yrkesprofessionella ges stort handlingsutrymme och tillåts använda 

sitt eget, professionella, omdöme (Ahlbäck Öberg m.fl., 2016). Tidigare i analysen 

kunde det konstateras att Tillitsdelegationen anser att denna aspekt av den 

professionella autonomin är avgörande för att uppnå god kvalitet inom välfärden. I sina 

slutsatser i fråga om ersättningsmodellernas utformning menar därför delegationen att 

ersättningsmodeller i första hand kan designas så att de ”bidrar till en styrning som 

värnar medarbetarnas handlingsutrymme, tid för kärnverksamheten och möjligheter till 

innovation och verksamhetsutveckling” (Tillitsdelegationen, 2017, s. 149). Förslaget 

framstår luta åt professionalismen. Delegationen tillägger dock att ”samtidigt behöver 

styrningen värna politikens intentioner så att dessa får genomslag” (Tillitsdelegationen, 

2017, s. 149). De menar att detta motiverar att kontroll utövas över professionerna vilket 

indikerar ett visst mått av misstro mot de professionellas intentioner.  

För att sammanfatta vad som framgått av analysen rörande källan till kvalitet 

kan det sägas att kombinationen av vad som framstår vara en managerialistisk snarare 

än professionalistisk syn på vem som har rätt att definiera kvalitet och tendensen till 

misstro mot professionernas intentioner får de professionalistiska inslagen i 

Tillitsdelegationens förslag att framstå som relativt svaga. Även om förslagen som 

innebär större handlingsutrymme för yrkesprofessionella att använda sitt professionella 

omdöme drar åt professionalismen tycks de snarare inhysas plats i den rådande 

managerialismen än lägga grunden för en ny, professionalistisk ordning. Professionell 

handlingsfrihet anses avgörande för att uppnå god kvalitet i välfärden men de konkreta 

förslagen framstår inte skapa avgjort bättre förutsättningar för att uppnå professionellt 

inflytande över policyformulering. 
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4.3. Ledarskap som inomprofessionell eller specifik kompetens? 

Att chefer ska ges gott om utrymme att styra sina verksamheter utifrån specifika 

ledarskapskompetenser utgör en central del inom managerialismen. Tanken är att 

management är distinkt från professionerna och att chefskapet därmed inte kräver 

samma kunskaper och erfarenheter som de yrkesprofessionella besitter. Enligt 

idealtypen för professionalism görs inte denna särskillnad mellan ledarskap och 

profession. Istället leds verksamheten kollegialt av de yrkesprofessionella som har 

erfarenhet av och god inblick i hur arbetet bäst bör ordnas och utföras. Dessutom 

tillskrivs de professionella självbestämmande i yrkesutövningen.  

I sin redogörelse av den rådande styrningen inom offentlig sektor tar Tillits-

delegationen upp att chefsrollen, i och med introduktionen av New Public Management, 

kommit att ändras i Sverige till att anta en karaktär av starkt och professionellt ledarskap 

som hämtar inspiration från privat sektor. Därefter uteblir någon vidare diskussion om 

ledarskap i delbetänkandet. Begreppet tas främst upp i diskussionen om normstyrning 

där ledarskapet beskrivs som viktigt när det kommer till att signalera vilka 

verksamhetens prioriteringar är och vilken värdegrund som bör vägleda arbetet. 

Tidigare i analysen har normstyrningen undersökts med avseende på relationen mellan 

huvudmän och utförare. Det kunde då konstateras att Tillitsdelegationen förespråkar de 

yrkesprofessionellas delaktighet i styrningens utformning genom dialog. I den mån 

detta efterlevs antar ledarskapet när det kommer till normstyrning potentiellt något av 

en kollegial karaktär. Det är dock inte uppenbart i vilken utsträckning. Att de 

yrkesprofessionella ges inflytande i policyformuleringsprocessen innebär inte per 

automatik att de tillåts delta i det dagliga ledarskapet av sin egen verksamhet. Det säger 

likaså ingenting om vilka kompetenser Tillitsdelegationen anser att chefer i offentligt 

finansierad verksamhet bör besitta. Inte heller direktivet från Finansdepartementet ger 

någon vägledning rörande frågan om ledarrollen. 

Att Tillitsdelegationen väljer att redogöra för hur ledarrollen i offentlig 

verksamhet har förändrats ”från ämbetsman till direktör” (Tillitsdelegationen, 2017, s. 

39) utan att senare problematisera eller diskutera detta kan tyckas indikera att de inte 

finner det nödvändigt eller motiverat att föreslå förändringar i detta avseende. Frånvaron 

av förslag kan således tolkas som att Tillitsdelegationen ställer sig bakom det 

managerialistiska chefsidealet. Då detta är ett delbetänkande på vägen mot ett slutgiltigt 

utarbetat förslag går det dock inte att utesluta att en närmare diskussion av chefsrollen 

kan vara att vänta. Med detta sagt gäller dock att spekulation kring vad som potentiellt 

kan komma att sägas i slutbetänkandet är ett fruktlöst företag som dessutom faller 

utanför syftet för denna uppsats.  

Något som eventuellt kan tolkas som en indikation på att Tillitsdelegationen 

förespråkar ett mer professionalistiskt ledarskap är följande formulering: ”Med mer 

självledarskap och utrymme för att fatta beslut på de områden där medarbetaren har sin 

kunskapsbas kan beslutskvaliteten öka, samtidigt som arbetsmiljön förbättras” (min 

kursivering, Tillitsdelegationen, 2017, s. 54). Tillitsdelegationen erbjuder ingen vidare 

förklaring av vad de menar med begreppet ”självledarskap” men det är intressant att 

undersöka vad det skulle kunna innebära. En första möjlig tolkning vore att begreppet 

syftar på den yrkesprofessionelles eget dagliga arbete, snarare än på verksamheten som 
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helhet. Självledarskap skulle i denna bemärkelse handla om att individen ges större 

utrymme att bestämma över hur de egna uppgifterna utförs. En andra tolkning av 

begreppet är att självledarskap syftar till att återgå till en ordning där yrkesprofessionella 

är chefer över sig själva, dvs. att chefskapet inte åtskils från professionen med avsikt på 

sina kompetenser. Huruvida det i detta fall handlar om kollegialt ledarskap eller endast 

att rekryteringen av chefer hålls inom professionen står inte att uttolka ur begreppet. 

Oavsett i vilken av ovanstående bemärkelser Tillitsdelegationen avser att 

begreppet ska förstås tycks det indikera att de förespråkar någon grad av 

professionalism i ledarskapet. Vad som dock bör påpekas är att begreppet endast 

förekommer vid ett enda tillfälle i delbetänkandet och att problematisering av 

chefsrollen i övrigt uteblir. Tillitsdelegationen pekar ut relationen mellan olika 

beslutsnivåer inom offentligt finansierade verksamheter som en av fyra centrala 

relationer för att skapa tillit i styrningen. Att undersöka vilka effekter olika typer av 

ledarskap har på denna relation bör således vara av intresse för utredningen av 

tillitsbaserad styrning. Sammanfattningsvis bör slutsatsen bli att Tillitsdelegationens 

sparsamma diskussion rörande ledarskapet tyder på att de inte anser att chefsrollen 

behöver förändras. Således förefaller det rimligt att anta att delegationen förespråkar en 

chefsroll som ligger närmare det managerialistiska idealet.  

 

4.4. Granskning som kontroll eller för att lära? 

Det femte och avslutande kriteriet i idealtypsmodellen rör styrning i efterhand eller vad 

Tillitsdelegationen kallar reaktiva insatser. Detta kan innefatta olika former av 

uppföljning, rapportering, utvärdering, granskning eller revision. Managerialismens syn 

på granskning är att denna främst, om än inte enbart, har kontrollerande syften. Misstro 

mot byråkratin innebär att managerialismen ser ett stort behov av granskning som utförs 

av såväl interna som externa aktörer med fokus på de senare. Denna typ av granskning 

är en inneboende aspekt av mål- och resultatstyrning vilken ofta styr genom att ställa 

upp rapporteringskrav på olika kvantitativa mått och prestationsindikatorer. I kontrast 

till detta står professionalismens fokus på granskning som en process med lärande 

förtecken. Syftet är inte främst att kontrollera regelefterlevnad utan att kvalitetssäkra 

verksamheten genom intern uppföljning och utvärdering. De professionella granskar 

därmed sig själva bland annat genom peer review, dvs. utvärdering av andra med samma 

kompetenser som utövaren.  

Tillitsdelegationen menar att såväl möjliggörande som kontrollerande6 inslag är 

viktiga och nödvändiga i styrningen, detta måste antas gälla även för de reaktiva 

insatserna. Om den kontrollerande styrningen skrivs att den ”bör utformas på ett sätt 

som innebär att den inte skapar onödiga hinder för verksamheten eller så att den går ut 

över medarbetarnas handlingsutrymme och engagemang” (Tillitsdelegationen, 2017, s. 

134). Bakom detta ligger en kritik mot den rådandet kontrollens hårt ställda 

rapporteringskrav vilka leder till stor administrativ börda för yrkesprofessionella. 

                                                           
6 ”En möjliggörande styrning innebär att medarbetare uppmuntras att vara delaktiga i beslut och 

processer, till skillnad från en mer kontrollerande styrning där medarbetare förväntas agera i enlighet 

med beslut som fattas utan deras inblandning.” (Tillitsdelegationen, 2017, s. 61) 
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Denna kritik får utryck såväl i Finansdepartementets direktiv7 som i Tillitsdelegationens 

delbetänkande8. Den femte av Tillitsdelegationens sju metoder för tillitsbaserad 

styrning ger vid handen att utövare bör tillåtas delta i utformningen av den granskning 

deras verksamhet kommer att bli objekt för. Detta anges vara för att skapa goda 

incitament för kunskapsutveckling och lärande. Vidare menar delegationen också att 

även kontrollerande granskning bör utformas på ett sådant sätt att den bidrar till lärande. 

Sammantaget med kritiken mot alltför detaljerade krav på uppföljning i kontrollerande 

syfte tycks detta tyda på att Tillitsdelegationen förespråkar en mer professionalistisk 

syn på granskningens huvudsakliga syfte. Huruvida granskningen i första hand ska 

utföras internt eller externt diskuteras inte i delbetänkandet. Då en djupare diskussion 

om den sammansatta styrningen är att vänta i slutbetänkandet kan denna aspekt av 

granskningen potentiellt komma att överläggas där. 

Att tillsyn med kontrollerande syfte bör inta en sekundär position kan också 

tänkas vara en naturlig eller till och med oundviklig effekt av att styrningen avser anta 

en mer tillitsfull karaktär. Som Montin (2015) hävdar kan kontrollerande tillsyn ses som 

en konsekvens av misstro mellan huvudmän och utförare. När dessa relationer 

karaktäriseras av tilltro skapas istället ett förtroende för att yrkesprofessionella är 

förmögna att utöva adekvat intern kontroll. Tillitsdelegationen framhåller att tillitsfulla 

relationer ska eftersträvas i hela styrningskedjan. Relationen mellan granskande och 

granskad verksamhet utgör en av de fyra centrala relationerna för tillit som identifieras 

i delbetänkandet. Huruvida detta leder till liknande slutsatser som de Montin (2015) 

presenterar framgår dock inte då delegationen klargör att de avser återkomma till denna 

diskussion i slutbetänkandet. Något som kan tänkas indikera att den kommande dis-

kussionen i någon mån kommer att likna Montins resonemang är Finansdepartementets 

definition av tillitsfull styrning. De skriver att ”tillitsfull styrning bygger på ett 

ömsesidigt förtroende mellan berörda aktörer” (Finansdepartementet, 2016, s.11). 

Förutsatt att Tillitsdelegationen tar fasta på detta bör dess förslag komma att innebära 

begränsade inslag av kontrollerande, extern tillsyn.  

Av det som framgår med avseende på granskningen i delbetänkandet tycks 

tillitsdelegationen förespråka en granskning som ligger närmare det professionalistiska 

idealet än det managerialistiska. Denna tolkning är dock begränsad till granskningens 

syften. Vidare utredning om granskningen, vilken bör omfatta frågan om vem som ska 

utföra den, lämnar Tillitsdelegationen till slutbetänkandet.  

 

5. Avslutande diskussion och slutsatser 

Syftet med denna undersökning har varit att utreda vad tillitsbaserad styrning innebär 

enligt Tillitsdelegationen. Med utgångspunkt i managerialism och professionalism har 

Tillitsdelegationens delbetänkande analyserats utifrån en polär idealtypsmodell där de 

två begreppen kontrasterats mot varandra. Den inledande genomgången av 

                                                           
7 “Det sätt som kontrollen och uppföljningen har utförts på har dock bidragit till en ökad och i vissa fall 

onödig administration samt även vissa snedvridande incitament.” (Finansdepartementet, 2016, s. 10) 
8 “En hög administrativ börda riskerar dessutom att medföra indirekta effekter, eftersom mindre tid till 

kärnuppdraget riskerar att leda till prioriteringar som krockar med professionella normer och den inre 

motivationen hos medarbetarna.” (Tillitsdelegationen, 2017, s. 132) 
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förvaltningspolitikens historiska utveckling i Sverige gav vid handen att styrningen av 

välfärden alltsedan intåget av New Public Management utvecklats i en managerialistisk 

riktning. Vissa av de konsekvenser denna utveckling bidragit till har givit upphov till 

stark kritik vilken bland annat pekar på hur avprofessionaliseringen av välfärdsyrken 

varit skadlig för kvaliteten. Det är därför av stort intresse att undersöka i vilken mån 

Tillitsdelegationen gör avsteg från den rådande managerialismen i sina förslag till 

förmån för mer professionalism.  

De kriterier som legat till grund för analysen berör maktrelationer mellan 

huvudmän och utförare, synen på implementering, vad som anses vara källan till kvalitet 

och vem som har rätt att definiera vad som utgör väl utfört arbete, ledarskapsrollen samt 

vilket syfte granskning bör ha och om den i första hand bör utföras internt eller externt. 

Med avseende på den tillitsbaserade styrningens maktförhållanden och inställning till 

implementering tycks det managerialistiska synsättet alltjämt utgöra grunden i 

styrningen. Ett antal förslag på hur yrkesprofessionella kan ges ökat inflytande över 

politikens innehåll och utformning läggs fram men ansatserna framstår vara relativt 

svaga. Tillitsdelegationen presenterar förslag på att professionerna ska bjudas in till 

dialog och samarbete kring utformningen av den styrning de berörs av men kräver inte 

att de ska ges rätt till medbestämmande.  

Då det kommer till idealtypsmodellens tredje kriterium uttrycker 

Tillitsdelegationen tydligt sin åsikt att professionellt handlingsutrymme och 

möjligheten för yrkesprofessionella att använda sitt professionella omdöme är 

avgörande för att uppnå välfärdstjänster av god kvalitet. I fråga om vem som har rätt att 

definiera vad som utgör kvalitet tycks de dock luta åt en mer managerialistisk hållning. 

Balans förespråkas mellan politiker, yrkesprofessionella och medborgare när det 

kommer till att avgöra vad som är god kvalitet något som undergräver en central aspekt 

av professionell autonomi. På så vis tycks det även här vara fallet att Tillitsdelegationen 

försöker inkorporera mer professionalistiska inslag samtidigt som managerialismen i 

stort bibehålls.  

De två kriterierna som rör ledarskap och granskning diskuteras inte i någon 

omfattande utsträckning i delbetänkandet. I frågan om granskning avser 

Tillitsdelegationen presentera en mer ingående undersökning i sitt slutbetänkande. Hur 

de ser på ledarskapsrollen lämnas dock outtalat. Det faktum att ledarskapet aldrig 

problematiseras antyder att delegationen inte anser att det behöver förändras. Därmed 

kan de tyckas förespråka en chefsroll som ligger närmare det managerialistiska 

ledarskapet med autonoma och starka chefer än professionalismens kollegiala och 

inomprofessionella ledarskap.  

Sammanfattningsvis framstår det som att Tillitsdelegationens utsaga om att 

lägga fram förslag på en styrning som ”bättre [tar] tillvara medarbetarnas kompetens” 

(Tillitsdelegationen, 2017, s. 47) lovar mer än den kan hålla. Förslagen tar onekligen 

vissa steg mot ökade inslag av professionalism i styrningen men de flesta når inte så 

långt att de kan uppfattas vara övervägande professionalistiska. Delbetänkandets 

starkaste professionalistiska inslag är Tillitsdelegationens uttalande rörande 

professionernas viktiga roll i att uppnå god kvalitet. På denna punkt får mana-

gerialismens fokus på kvantifierbara prestationsindikatorer och krav på effektivitet inta 
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en underordnad position. Formuleringen att styrningen endast ska innehålla inslag av 

detaljstyrning i den mån ”nöden kräver” (Tillitsdelegationen, 2017, s. 152) gör en ansats 

att bereda vägen för professionellt handlingsutrymme men det faktum att 

Tillitsdelegationen tycks förespråka ett managerialistiskt ledarskap ger grund för att 

ifrågasätta hur reellt detta handlingsutrymme kan tänkas bli. Förvaltningsforskning 

visar på att det ledarskap managerialismen förespråkar tenderar att leda till att arbetet 

standardiseras och blir rutinmässigt. Tillsynes föreligger därmed en diskrepans mellan 

Tillitsdelegationens yttrande om minskad detaljstyrning och det ledarskap de tycks 

förespråka. Även om tendenser mot ökad professionalism lyser igenom i delbetänkandet 

tycks de således inte få full genomslagskraft i något av de undersökta avseendena.  

Avslutningsvis kan det påpekas att Tillitsdelegationen i sitt delbetänkande 

uttrycker att ”då yrkesprofessionella involveras i beslutsfattande på högre nivåer i 

delegationsordningen ska det samtidigt vara tydligt att inflytandet är reellt och inte 

enbart används som en kuliss” (Tillitsdelegationen, 2017). I ljuset av de slutsatser som 

presenterats framstår det som att Tillitsdelegationen eventuellt kommit att gå lite i sin 

egen fälla. De talar om att ta tillvara de professionellas kompetenser och erfarenheter 

men avstår uttryckligen från att diskutera den fråga som kanske är mest relevant då det 

kommer till professionellt handlingsutrymme och autonomi: frågan om vem som har 

rätt att definiera kvalitet. Svaret på den frågeställning som legat till grund för denna 

undersökning blir således att tillitsbaserad styrning endast i begränsad utsträckning tar 

steg mot ökad professionalism medan den underliggande, managerialistiska strukturen 

behålls.  

 

5.1. Förslag till framtida forskning 

I denna uppsats har jag valt att närma mig Tillitsdelegationens delbetänkande utifrån 

tankar kring professionalism och managerialism. Inom förvaltningsforskningen finns 

dock ett flertal andra infallsvinklar vilka kunnat vara fruktbara då det kommer till att 

undersöka vad tillitsbaserad styrning är. Forskning kring New Public Governance 

(Osborne, 2006) eller Digital Era Governance (Dunleavy m.fl., 2006) utgör goda 

uppslag för analys när det kommer till förvaltningspolitisk utveckling. Analyser utifrån 

dessa teorier hade i större utsträckning fokuserat på horisontella förhållanden mellan 

organisationer inom förvaltningen snarare än de vertikala förhållanden mellan 

huvudmän och utförare som den aktuella undersökningen inriktat sig på. Av intresse 

vore också att analysera Tillitsdelegationens slutbetänkande utifrån samma teoretiska 

modell som används i denna idealtypsanalys för att kunna dra slutsatser om huruvida 

tendenserna i den sammantagna styrningen är desamma som de som identifieras här 

eller om tolkningen av vad tillitsbaserad styrning är då blir en annan.   
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