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Sammendrag 

Er det mulig å vedta tillit? I kjølvannet av kritikken mot New Public Managements påståtte 

fokus på rapportering, mistillit og omfattende kontroll ovenfra, har tillitsreformen dukket opp 

som mulig svar i debatten om hva som er den beste måten å styre offentlig sektor på. Det 

stilles imidlertid spørsmål om hva en eventuell tillitsreform vil ha å si i praksis, samtidig som 

at tidligere forskning belyser utfordringer med konseptet. I 2017 innførte Oslo kommune 

tillitsbasert styring og ledelse som rammeverk for styringen av kommunal virksomhet. Dette 

skulle blant annet ha som hensikt å påvirke hvordan styringsdialogen mellom byrådsavdeling 

og underliggende etat foregår, inklusive mindre fokus på rapporteringskrav, noe som skulle 

bli synlig i tildelingsbrevene.  

Denne empiriske analysen har som mål å belyse reformen i praksis, for å undersøke hvorvidt 

den har påvirket offentlig styring i tråd med tanken bak endringene. Oppgaven stiller 

spørsmål om tillitsreformen har hatt instrumentelle endringer, eller om den er blitt brukt som 

mytemanipulasjon for å legitimere Oslo kommune overfor omgivelsene. Ved å samle inn og 

analysere 250 tildelingsbrev fra byrådsavdelingene til underliggende virksomheter i Oslo 

kommune har jeg avdekket at formuleringene i tildelingsbrevene har endret seg i perioden 

2009 til 2020. Resultatene viser at beskrivelser knyttet til målformuleringer, detaljstyring, 

rapporterings- og resultatkrav har blitt mindre utbredt i tildelingsbrev i løpet av 

studieperioden, samtidig som at forekomsten av ord knyttet til tillitsbasert styring og ledelse 

har økt i omfang. Resultatene viser også at resultat- og rapporteringskrav som underliggende 

emne har fått mindre betydning for tildelingsbrevene fra 2009 til 2020. Samtidig kan det 

diskuteres hvorvidt dette en direkte følge av tillitsreformen, eller om det tyder på en mer 

generell trend innenfor virksomhetsstyring i offentlig sektor, hvor myke og 

informasjonsbaserte styringsvirkemidler foretrekkes. 
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1 Innledning 

Diskusjonen om styring av offentlig sektor er stadig aktuell, og med tiden dukker det gjerne 

opp nye ideer, impulser og trender. Ifølge litteraturens omtale av de mest sentrale 

styringsparadigmene har vi gått fra den tradisjonelle Public Administration med fokus på fag- 

og regelstyring, og byråkratiet i sentrum, til New Public Management (NPM) hvor 

styringsprinsipper fra privat sektor er i fokus. Den senere tiden har det foregått en 

internasjonal debatt som tar for seg hvor vi nå befinner oss etter omtrent 40 år med NPM. 

Som en følge av erfaringene med NPM har det oppstått både kritikk av styringsparadigmet, 

og en debatt om hvorvidt en skal fornye måten offentlig sektor styres på. Kjernen i kritikken 

har handlet om hvordan NPM legger til rette for detaljstyring og et rapporteringsregime som 

virker lammende på virksomhetene i offentlig sektor. En konsekvens av styring i tråd med 

NPM er at den administrative byrden har økt, noe som virker ødeleggende på virksomhetens 

fleksibilitet, samtidig som det flytter fokuset vekk fra kjerneoppgavene. Den siste tiden har 

tillitsreform blitt et begrep som har fått oppmerksomhet i forbindelse med denne debatten, og 

flere spør seg om ikke tillit kan være svaret på problemene med NPM som rammeverk for 

styring av offentlig sektor.  

Samtidig som at tillitsreformen har blitt satt på dagsorden i offentlig sektor og er blitt prøvd ut 

flere steder internasjonalt, stilles det spørsmål om nøyaktig hva dette konkret har å si for 

styringspraksisen. For mens tillit på den ene siden pekes på som løsningen på ulike 

utfordringer ved styring av offentlig sektor, viser erfaring fra Danmark og Sverige at det 

finnes både risikoer og utfordringer knyttet til tillit som styringsstrategi (Bentzen 2016, 

Bringselius 2017, 2018). I sin doktorgradsavhandling belyser Bentzen (2016: 23) hvordan 

spranget fra ambisjon til praksis har vist seg å være større enn først antatt ved innføringen av 

tillitsbasert styring og ledelse i København kommune. Flere har vært skeptiske i media, og 

hevdet at myndighetene i Danmark har innført mer kontroll og detaljstyring, til tross for 

lovord om en overgang til tillitsbasert styring (Davidsen 2014; Dutschke 2014). I Sverige 

peker forskere på visse forbehold man må ta for at styring med tillit skal bli vellykket. 

Bringselius (2018: 103) viser blant annet til hvordan tillit som begrep kan oppfattes som 

uklart og unyansert, noe som kan få konsekvenser for måten styring basert på tillit blir 

praktisert. En annen utfordring er at tillit raskt kan bli brukt retorisk, uten at det skjer 

endringer i praksis (Bringselius 2018: 108). I forlengelse av dette kan det også stilles 

spørsmål ved om det er mulig å vedta tillit i en offentlig organisasjon (Aspøy 2018: 31). 
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I Norge har flere kommuner meldt sin interesse (Ingebrigtsen 2017; Tromsø kommune 2018: 

6), og noen hevder å være godt i gang med arbeid relatert til tiltak som er i tråd med 

tillitsreformen. Av sistnevnte er Oslo kommune et eksempel, hvor dette kom på dagsorden 

etter byrådsskiftet i 2015. Hva de ulike kommunene legger i begrepet kan variere noe fra sted 

til sted, men de enkelte kommunene følger med på hverandre og deler gjerne erfaringer på 

tvers av kommunegrenser (Halse 2018). Det hentes også inspirasjon fra Danmark og Sverige 

(Vik 2018: 67). I Oslo kommunes tilfelle ble det i byrådsplattformen fastsatt at tillitsreformen 

skal bidra til  

[…] å sikre bedre samhandling mellom ledelse og ansatte, en bedre utnyttelse av de ansattes 

kompetanse, mer brukerdeltagelse, bedre tjenester og en mer effektiv bruk av kommunens 

ressurser. De samlede rapporteringskravene i ulike sektorer skal gjennomgås, med sikte på å 

avbyråkratisere tjenesteproduksjonen (Byrådsplattform 2015: 12).  

I 2017 ble det satt ytterligere fokus på tillitsbasert styring og ledelse som styringsprinsipp i 

Oslo kommune, i forbindelse med byrådssak 1055/17. Her blir betydningen av, og hensikten 

med tillit som styringsprinsipp beskrevet. Målene med overgangen til tillitsbasert styring og 

ledelse skal blant annet være færre og tydeligere mål, samt mindre grad av detaljstyring. Når 

det gjelder relasjonen mellom byrådsavdeling og deres virksomheter skal rutiner, delegering, 

kontroll og oppfølging revurderes, med særlig vekt på måten styringsdialogen gjennomføres 

(Byrådssak 1055/17: 3).  

Blant de ulike måtene styringsdialogen mellom byrådsavdeling og virksomhet foregår på, 

trekkes tildelingsbrevene frem som et sentralt dokument (Byrådsavdeling for finans og næring 

2011: 2). Siden det er et viktig styringsverktøy mellom over- og underordnet vil det være 

nærliggende å anta at endringer som følge av fokuset på tillitsbasert styring og ledelse skal 

være mulig å finne i tildelingsbrevene.  

Det instrumentelle formålet bak tillitsreformen er å endre hvordan styringen praktiseres i Oslo 

kommune. Samtidig kan det være nærliggende å anta at reformen er et resultat av 

manipulasjon av institusjonaliserte myter i organisasjonenes omgivelser. Bruken av tillit som 

retorisk virkemiddel, uten at det skjer endringer av betydning i styringspraksisen, vil være et 

eksempel på en slik mytemanipulasjon. Reformen vil da bli brukt for å oppnå ulike former for 

politisk vinning eller ekstern legitimitet på, ved at organisasjonen fremstår som moderne og 

endringsvillig (Brunsson 2002, Christensen et.al 2007, DiMaggio, Powell 1983). I denne 



3 

 

sammenhengen er Oslo kommune og deres erfaringer med tillitsreformen et passende case for 

å undersøke fenomenet nærmere. Som nytt byråd i 2015 etter hele 18 år med borgerlig styre, 

kan det for eksempel tenkes at ønsket om å skille seg fra forgjengerne, og fremstå som «noe 

nytt», kan være en motivasjon bak det stadig større fokuset på tillit som styringsvirkemiddel 

blant de rødgrønne. Det kan også tenkes at dette utspiller seg som en følge av partienes 

ideologiske bakgrunn, hvor NPM gjerne plasseres på høyresiden. I tillegg til risikoen for at 

det bare er retorikk, virker tillitsreform noe uklar. Hva innebærer det i praksis for Oslo 

kommune å styre med tillit?  

Problemstilling og fremgangsmåte 

På bakgrunn av erfaringer fra våre naboland, samt et inntrykk av at de praktiske 

implikasjonene for «styring med tillit» er noe uklart, er utgangspunktet for denne oppgaven et 

ønske om mer kunnskap om fenomenet, og hvordan dette utspiller seg i praksis i en norsk 

kontekst. Tillitsreformen i Oslo beskrives som en vidtgående endring som skal berøre flere 

nivåer i kommunen. I denne oppgaven vil analysen avgrenses til å bare gjelde 

styringsrelasjonen mellom byrådsavdeling og underliggende etater, virksomheter og foretak. 

Analysen vil derfor ikke berøre hvorvidt brukerinvolveringen er styrket, som også beskrives 

som et tiltak i utviklingen av tillitsbasert styring og ledelse (Vik 2018: 67). Problemstillingen 

for denne oppgaven blir derfor: 

 Har tillitsreformen ført til instrumentelle endringer i styringspraksisen for 

byrådsavdelingene i Oslo kommune, eller er det bare en myte? 

For å undersøke dette skal jeg gjennomføre en kvantitativ innholdsanalyse av 250 

tildelingsbrev fra Oslo kommunes byrådsavdelinger til sine underliggende etater, foretak og 

virksomheter i perioden 2009 til 2020. Tildelingsbrev er dokumenter som årlig sendes ut fra 

byrådsavdelingene til sine respektive virksomheter. I tildelingsbrevene blir 

byrådsavdelingenes forventninger til krav og føringer beskrevet for sine virksomheter, i 

tillegg til hvilke prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav virksomhetene må forholde 

seg til. Disse kravene og føringene har bakgrunn i vedtatt budsjett. Tildelingsbrevene er et 

sentralt styringsinstrument fra byrådsavdelingene til sine underliggende virksomheter og 

innholdet i brevene skiller seg fra strategidokumenter, politiske taler og andre tekster hvor 

retorikken er viktigst. Tildelingsbrevene er utelukkende et styringsverktøy og formuleringene 
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i dokumentene utrykker faktisk styring, så analysen i denne oppgaven vil således være en 

analyse av styring og ikke retorikk. 

Med så mange dokumenter fra en lengre periode er det mulig for meg å sammenligne eldre 

tildelingsbrev med de nyere, for å se hvorvidt beskrivelsene av styringen varierer som en 

følge av tillitsreformen. Siden arbeidet med tillitsbasert styring og ledelse ble formalisert med 

byrådssak 1055/17 fra 2017, har jeg valgt 2017 som skille mellom henholdsvis før og etter 

tillitsreformen. På grunn av at tildelingsbrevene er vesentlige for styringsdialogen mellom 

byrådsavdelingene og sine underliggende etater, samt at byrådet selv fremhever at fokuset på 

tillitsbasert styring og ledelse skal påvirke styringsdialogen generelt, og tildelingsbrevene 

spesielt (Byrådets årsberetning 2016: 53), vil jeg forvente å kunne måle dette i dokumentene 

dersom tillitsreformen ikke bare er en reform på papiret. Utfra forventningene basert på teori 

og Oslo kommunes egne beskrivelser av tillitsreformen har jeg laget fem indikatorer som skal 

fungere som mål på hvorvidt styringsrelasjonen mellom byrådsavdeling og etat er preget av 

større grad av tillit eller ikke. Disse indikatorene er «målformuleringer», «rapporteringskrav», 

«resultatkrav», «detaljstyring» og «tillitsbasert styring og ledelse», og hver av indikatorene 

har ord knyttet til seg som jeg skal telle forekomsten av, for å kunne se om bruken av denne 

typen ord har gått opp eller ned etter aktualiseringen av tillitsreformen. I tillegg skal jeg 

benytte meg av emnemodellering (topic models) for å se om betydningen av emner knyttet til 

en eller flere av indikatorene mine har variert i løpet av samme tidsrom. 

Oppgavens teoretiske rammeverk består av en teoretisering av begrepet tillit hvor agentteori 

og stewardshipteori er relevant (Davis 1997, Schillemans 2013). Agent- og 

stewardshipteorien tar for seg forskjellige måter å sikre accountability i styringsrelasjon 

mellom over- og underordnet. «Stewardshipteori» og «accountability» er to begrep som er 

vanskelige å finne gode oversettelser til. «Stewardship» kan ifølge ordnett oversettes til 

«forvaltning» eller «det å forvalte», så jeg vil bruke betegnelsen «forvalterteori» når jeg 

skriver om stewardshipteorien. I likhet med flere andre språk mangler norsk en fullgod 

distinksjon mellom «responsibility» og «accountability», når det gjelder accountability i 

samfunnsvitenskapelig kontekst (Bovens 2006: 6, 7). Direkte oversatt blir det gjerne forstått 

som «ansvarlighet», «ansvarsfølelse» eller «tilregnelighet» som ikke tilstrekkelig beskriver 

accountability slik begrepet forstås i denne konteksten. Ordet «ansvarsutkreving» har dukket 

opp i den norske samfunnsvitenskapelige litteraturen som et alternativ, og vil således bli brukt 

som betegnelse på accountability i denne oppgaven (Blåka et.al 2016). 
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Uforandrede tildelingsbrev vil bære preg av at styringsdialogen håndteres i tråd med 

agentteorien, mens en endring vil tyde på styring i retning av forvalterteorien. Videre vil 

organisasjonsteori bidra til en forståelse av hvorvidt tillitsreformen har instrumentell 

påvirkning på styringsdialogen, eller om den blir brukt legitimerende som en følge av 

mytemanipulasjon.  

Interessen for tillitsreformen har som nevnt fått større oppmerksomhet blant flere kommuner i 

Norge, og det kan se ut til at det blir et tema også under stortingsvalget i 2021 (Aspøy 2020, 

Håkonsen 2019). I den forbindelse håper jeg denne oppgaven kan bidra til ytterligere 

kunnskap om hva fenomenet er, samt hva arbeidet med tillitsreformen eventuelt har fått å si 

for Norges største kommune. Så vidt meg bekjent er dette også den første kvantitative 

innholdsanalysen av et stort antall tildelingsbrev mellom Oslo kommunes byrådsavdelinger til 

deres underliggende etater. Byrådet har kommet med eksempler på hva de har fått til med 

tillitsreformen (Johansen 2019), men fokuset har ikke i første rekke vært på forholdet mellom 

byrådsavdeling og underliggende virksomheter. Samtidig påstås det at reformen skal få 

påvirkning på styringsdialogen mellom byrådsavdeling og underliggende etat. Dette gir 

grunnlaget for å undersøke om dette har vært tilfelle. Reformen virker også noe uklar når det 

gjelder hva den vil ha å si i praksis, og tidlig kunnskapsinnhenting om arbeidet med 

tillitsreformen har vist at flere av medarbeiderne ikke er helt sikre på hva reformen innebærer. 

Det har også blitt trukket frem tilfeller hvor medarbeiderne ikke har lagt noe særlig merke til 

reformen (Aspøy 2020: 34). 

Tillitsreform eller tillitsbasert styring og ledelse? 

I løpet av arbeidet med denne oppgaven ble det tydelig at det hersker en viss blanding av 

begreper når tillitsreformen omtales. Tillitsreformen ble tidlig brukt som begrep i 

byrådsplattformen for 2015-2019 (Byrådsplattformen 2015: 12). Senere har det sett ut til at 

bruken av ordet tillitsreform har blitt dempet, til fordel for det litt mer nøytrale begrepet 

«tillitsbasert styring og ledelse», som vi også kan se i Byrådsplattformen for 2019-2023. 

Tillitsreform blir nevnt her og, men bare innenfor skole, mens det mer overordnede tiltaket 

som skal gjelde for hele kommunen kalles «tillitsbasert styring og ledelse».  

Det kan tenkes at årsaken til dette er at en lett kan assosiere ordet «reform» med mer 

omfattende og formelle endringer, og at en går vekk fra begrepet for å kanskje senke 

eventuelle forventninger. Videre kan det oppleves som litt rart å påstå at tillit i en 
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styringsrelasjon er noe nytt som trenger en reform for å kunne tre i kraft, da det kan 

argumenteres for at det alltid vil finnes en viss grad av tillit når delegerte oppgaver skal løses. 

Det hadde dessuten føltes paradoksalt hvis en mer forpliktende reform initiert ovenfra skulle 

dannet basisen for å styre med tillit, siden krav om konkrete tiltak ville kunne oppleves som et 

utrykk for klassisk målstyring (Lavik 2015: 36). Tillitsreformen beskrives dermed ikke som 

en reell reform, men heller som en uforpliktende avtale mellom aktører i arbeidslivet (Lavik 

2015: 36). Likevel benyttes begrepet «tillitsreform» jevnlig i media og i politiske tekster 

myntet på velgere, som en betegnelse på arbeidet som er gjort i retning å styre med mer tillit 

(Johansen 2019). Sånn sett kan det se ut som at det eksisterer et skille mellom politisk og 

administrativ retorikk, hvor begrepet «tillitsreform» blir brukt utad, mens det mer nøytrale 

«tillitsbasert styring og ledelse» brukes i den interne kommunikasjonen mellom for eksempel 

byrådsavdeling og etat. Beskrivelsene av hva de ulike begrepene vil innebære i praksis er like, 

så i denne oppgaven vil de bli brukt litt om hverandre som en betegnelse på samme fenomen i 

Oslo kommune. Videre benyttes også ordet tillitsreform i byrådssak 1055/17, derfor vil 

fenomenet i denne oppgaven forstås som bevisste tiltak ovenfra, som har til hensikt å endre 

strukturelle eller kulturelle trekk hos organisasjonene (Christensen et.al 2009: 149). I 

konteksten av denne oppgaven vil hensikten være å endre styringsdialogen mellom 

byrådsavdeling og underliggende etat.  

Oppgavens struktur 

Oppgavens videre struktur er som følger: i kapittel 2 blir oppgavens teoretiske grunnlag 

nærmere beskrevet, sammen med en gjennomgang av viktige begreper som «tillit» og 

«tillitsreform». Kapitlet avsluttes med forventninger til analysen i tråd med oppgavens 

teoretiske rammeverk. I kapittel 3 beskriver jeg oppgavens metode mer inngående, samt gir 

en grundigere presentasjon og begrunnelse for valg av indikatorer og ordene de består av. 

Siden denne analysens validitet er sterkt knyttet til dokumentene og hvilke ord jeg skal bruke 

som mål på tillitsbasert styring og ledelse, vies gjennomgang av data og operasjonaliseringer 

ganske stor plass i henholdsvis 3.2.1 og 3.2.2. Forhåndsbehandlingen av dataene er viktig for 

studiens reliabilitet, og vil derfor bli beskrevet i 3.3.1, før jeg presenterer analysen og 

resultatene i kapittel 4. Videre følger kapittel 5 med en diskusjon av funnene, før konklusjon 

og refleksjoner knyttet til resultatene og eventuell videre forskning kommer i kapittel 6.  
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2 Teori 

I dette kapitlet skal jeg plassere oppgaven min i et teoretisk rammeverk. Her skal jeg først gi 

en redegjørelse for begrepet tillit, før jeg går nærmere inn på tillitsreformen, som har blitt 

diskutert og forsket på i blant annet Danmark og Sverige. I den forbindelse knyttes gjerne 

tillitsreformen til idestrømningene i New Public Governance og som en reaksjon på New 

Public Management, som derfor er relevant å vie plass til i etterfølgende avsnitt. Videre skal 

jeg gi en beskrivelse av agent- og forvalterteorien, som sammen med teorien om 

ansvarsutkreving gir grunnlag for teoretiseringen av styringsforholdet mellom over- og 

underordnet. Agentteorien og forvalterteorien vil bli brukt til å belyses ulike strategier for å 

sikre ansvarsutkreving i styringsrelasjonen, og sier noe om hvorvidt strategien er preget av 

kontroll eller tillit. Det etterfølgende avsnittet vil handle om hvordan organisasjoner reagerer 

på reform og endring, i henhold til organisasjonsteoriens instrumentelle og institusjonelle 

perspektiv, og vil danne bakgrunnen for hvorvidt tillitsreformen i Oslo kan sies å ha hatt 

tilsiktet effekt på styringsdialogen mellom byrådsavdeling og etat. Til slutt i teorikapitlet vil 

jeg knytte teorien sammen med empiri og problemstilling, ved å se på mulige utfordringer ved 

tillitsreform, basert på tidligere forskning på fenomenet, samt Oslo kommunes egne 

beskrivelser av målet og hensikten med tillitsreformen. Til sammen skal alt dette danne 

grunnlaget for hvilke forventinger jeg har til tillitsreformen i Oslo kommune, som jeg videre 

skal basere formuleringen av noen målbare indikatorer på. 

2.1 Tillit 

Definisjonen av tillit blir gjerne knyttet til både flere ulike dimensjoner, og forskjellige 

akademiske perspektiver (Bentzen 2016: 54; Høyer et al. 2016: 14). Likevel peker flere på at 

det er en kobling mellom tillit, usikkerhet og risiko (Bentzen 2016: 54; Das, Teng 1998: 494; 

Høyer et al. 2016: 14; Nooteboom, Six: 2003: 3, Schoorman et.al 2007: 346): «Trust is the 

willingness to take risks, and the level of trust is an indication of the amount of risk that one is 

willing to take» (Schoorman 2007: 346). Mer spesifikt ser man på tillit som en handling hvor 

en aktør unnlater å ta forholdsregler, til tross for at man befinner seg i en situasjon med 

usikkerhet. I den forbindelse vil tillit omfatte en form for risiko, ved at fraværet av 

forholdsregler kan få negativt utfall (Das, Teng 2016: 494; Høyer et al. 2016: 14). 
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Forholdsregler kan tenkes å komme til uttrykk gjennom kontrollrutiner, som for eksempel 

omfattende krav om rapportering og utstrakt bruk av målformuleringer.  

I relasjonen mellom over- og underordnet knyttes tillit til den overordnedes forventninger til 

den underordnedes handlinger, og i hvilken grad forventningene tilsier at handlingene ikke vil 

være til skade (Høyer et al. 2016: 15). Høyer et al. (2016) knytter i den sammenheng tillit til 

samarbeid i relasjonen mellom prinsipal og agent, hvor tillit beskrives som en nødvendig 

forutsetning for samarbeid. Omfanget av forholdsregler vil da kunne si noe om hvorvidt 

samarbeidsrelasjonen mellom prinsipalen og agenten er basert på tillit eller mistillit. Høyer et 

al. (2016) mener videre at graden av tillit baserer seg både på forutsetningen om at aktørene 

har tillit til hverandre, men også hvorvidt aktørene oppfatter at tilliten er tilstedeværende 

(Høyer et al. 2016: 15). Underordnede i virksomheter med strenge kontrollrutiner vil dermed 

ikke oppleve noen særlig grad av tillit, da det foreligger omfattende forholdsregler som 

begrenser handlingsrommet.  

Forskere innenfor flere disipliner har gjort empiriske studier med ulike utgangspunkt, som 

sier noe om betydningen av tillit mellom ledelse og underordnede i en organisasjon 

(Carnevale, Wechsler 1992; Nyhan 2000; Tan, Tan 2000). Tillit blir i den forbindelse knyttet 

til positive virkninger på adferd og prestasjon, lojalitet og følelse av forpliktelse til 

organisasjonen og tilfredshet med jobben. Carnevale og Wechsler (1992: 471) fremhever 

hvordan tillit har en omfattende teoretisk og praktisk betydning for forståelsen av offentlige 

organisasjoner. I sin undersøkelse forsøker de å avdekke hvilke faktorer som er avgjørende 

for tillit i offentlige virksomheter. Resultatene viser som tidligere antatt at tillit i 

organisasjoner på individuelt nivå stammer fra demografiske karaktertrekk, psykologiske og 

individuelle tilbøyeligheter, holdninger og overbevisninger, samt følelsesmessige reaksjoner 

på organisatoriske faktorer. Forskerne fant imidlertid ut at den viktigste avgjørende faktoren 

for organisatorisk tillit avhenger av den organisatoriske atmosfæren som blir til i relasjon til 

ledelsen. Tillit blant ansatte i en organisasjon avhenger av hvorvidt de kan føle seg sikre på at 

ledelsen tillater åpen kommunikasjon, medvirkning, samt gir støtte og rettferdig behandling 

(Carnevale, Wechsler 1992: 488-489). Tan og Tan (2000: 241) tar utgangpunkt i at tillit til 

ledelsen og tillit til organisasjonen er to ulike, men samtidig relaterte, fenomener. Forfatterne 

finner at de to fenomenene korrelerer signifikant med hverandre, men at de har forskjellige 

forutsetninger og utfall (Tan, Tan 2000: 252). Resultatene viser at forutsetningene for tillit 

som knyttes til ledelsen går ut på oppfattelsen av lederens ferdigheter, velvilje og integritet, 
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mens forutsetningene for organisatorisk tillit handler om fornemmelsen av organisatorisk 

støtte og rettferdighet. Når det gjelder utfallet av tillit hos henholdsvis ledelsen og 

organisasjonen viser resultatene at tillit til ledelsen var knyttet til økt innovativ atferd og 

tilfredshet med ledelsen, mens den organisatoriske tilliten var relatert til større forpliktelse til 

organisasjonen og lavere vilje til å forlate organisasjonen (Tan, Tan 2000: 241).  

Forholdet mellom tillit og kontroll har også vært gjenstand for forskning, hvor tillit blir brukt 

som et analytisk konsept. I litteraturen er det uenighet om tillit og kontroll står i et 

motsetningsforhold til hverandre (Das, Teng 1998), eller om relasjonen er mer sammensatt 

(Axelsson, Høyer 2016: 47). Möllering (2005) og Edelenbos og Eshuis (2012) ser nærmere på 

forholdet, og argumenterer for at tillit og kontroll eksisterer sammen, og kan i noen tilfeller 

underbygge hverandre. Denne sameksistensen kommer til syne gjennom Edelenbos og Eshuis 

(2012) sammenligning av to arealplanleggingsprosesser i Nederland. Funnene får 

konsekvenser for eksisterende oppfatninger om relasjonen mellom tillit og kontroll (Das, 

Teng 1998), ved at de viser hvordan ulike former for kontroll kan underbygge tillit, og 

motsatt. Dette går imot Das og Tengs (1998) litt mer rigide beskrivelse, hvor bare uformell 

kontroll underbygger tillit, mens formell kontroll går på bekostning av tillit. Bentzen (2016) 

belyser spørsmålet om å styre med tillit krever fravær av kontroll, da dette gjerne oppleves 

som to motsetningsfylte strategier. I arbeidet med sin doktorgradsavhandling fant hun 

imidlertid tegn på at kontroll under visse betingelser kan være i overenstemmelse med tillit 

(Bentzen 2016: 251). For samtidig som hun fant eksempler på at kontroll og tillit er i et 

substituerende forhold, altså at det ene ikke kan eksistere sammen med det andre, var det også 

eksempler i empirien på komplimenterende trekk i relasjonen mellom tillit og kontroll. For 

det sistnevnte var det av betydning at kontrollen opplevdes å gi mening for de som var utsatt 

for den, og at den virket understøttende for virksomhetens kjerneoppgave (Bentzen 2016: 

167).  

Innenfor diskusjonen om tillitsbasert styring og ledelse i Sverige har oppmerksomheten også 

vært på forholdet mellom tillit og kontroll. Her fremheves det at tillit og kontroll ofte er i et 

motsetningsforhold, men at fenomenene imidlertid også kan sies å gå hånd i hånd i visse 

tilfeller. Slike tilfeller kan for eksempel være knyttet til kontroll av kvalitet i offentlig 

finansierte tjenester, hvor denne typen kontroll fungerer som en forutsetning for at innbyggere 

skal ha tillit til disse. Samtidig knyttes denne typen kontroll til åpenhet, som også er 

grunnleggende for innbyggeres tillit (Bringselius 2017: 20). Oslo kommune fremhever 
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dessuten at tillitsbasert styring ikke skal handle om å fjerne kontroll, men heller å finne den 

riktige balansen «mellom styring og ledelse, kontroll og oppfølging» (Byrådssak 1055/17: 3). 

I tillegg til å være en forutsetning for samarbeid, spiller tillit en sentral rolle for 

organisasjoners innovasjonsevne, ved at tillit knyttes til fleksibilitet og åpner dermed opp for 

mer komplekse løsninger. Styring som baserer seg på tillit blir av den grunn ansett som 

utslagsgivende for organisasjoners tilpasningsdyktighet i en verden preget av hyppig utvikling 

og endring (Bentzen 2016: 57; Klijn 2010: 306). Behovet for tillitsreform, og et skifte til 

tillitsbasert styring, blir i denne sammenheng ansett som en mulig løsning på endringer i 

demografien og mer komplekse krav til velferdstjenestene i Norge (Aasland et.al 2015: 2; 

Byrådssak 1055/17). 

2.1.1 Tillitsreform 

Samtidig som tillitsreformen diskuteres av politikere og medarbeidere i offentlig sektor, er det 

av stor interesse for forskere innenfor ulike samfunnsvitenskapelige disipliner. Nyhan (2000) 

undersøker i sin artikkel gjennomførbarheten til tillitsbasert ledelse i offentlig sektor, ved å 

identifisere forklaringsfaktorene for tillit. Forfatteren argumenterer i sin studie for at 

medvirkning i beslutningstaking, dialog og myndiggjøring av ansatte fører til større tillit 

mellom ledere og ansatte i offentlig sektor. Denne tillitsrelasjonen vil på sikt kunne resultere i 

blant annet økt produktivitet og sterkere forpliktelser til virksomheten. I sin undersøkelse 

finner Nyhan (2000) støtte til sine påstander om tillitsbasert ledelse i offentlig sektor.   

Også i Sverige har tillitsreformen vært gjenstand for både diskusjon og forskning. 

Diskusjonen har de senere årene rettet seg mot at ansatte i offentlig sektor opplever at 

beslutnings- og handlingsrommet stadig innskrenkes. Kontrollen de offentlige ansatte utsettes 

for har i større grad basert seg på målinger helt ned på detaljnivå. I Sverige anses dette som 

trusler mot det psykososiale arbeidsmiljøet, noe som har gjort offentlige arbeidsplasser 

mindre attraktive. I tillegg fastslås det at dette innebærer at innbyggere ikke får den 

tjenestekvaliteten som de kan forvente (Bringselius 2017: 24). Innenfor denne debatten blir 

tillitsreform med mål om å innføre tillitsbasert styring og ledelses trukket frem som en mulig 

løsning på problemene. Derfor ble det i 2016 opprettet en tillitsdelegasjon 

(Tillitsdelegationen) av regjeringen i Sverige, og året etter fikk den i oppdrag å gjennomføre 

et prosjekt som skulle hjelpe statlige myndigheter i overgangen til tillitsbasert styring og 

ledelse (Tillitsdelegationen u.å.). Tillitsdelegationen definerer tillitsbasert styring og ledelse 
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som styring, kultur og arbeidsmåte med vekt på virksomhetens formål og brukerens behov. I 

organisasjoner med tillitsbasert styring og ledelse skal alle beslutningsnivå jobbe aktivt for å 

styrke samarbeid og et helhetsperspektiv, samt sikre organisasjonens kapasitet, integritet og 

hjelpsomhet (Bringselius 2019: 9-10). I en rapport fra 2017 ble det utviklet forslag til et 

rammeverk for tillitsbasert styring og ledelse, i tillegg til forslag knyttet til hvordan dette 

fungerer i praksis. Arbeidet med rapporten er et forslag til Tillitsdelegationen, og grunnlag for 

delegasjonens arbeid i forbindelse med en sluttrapport. I rapporten fra 2017 anslås det at 

tillitsbasert styring og ledelse består av tre sentrale forutsetninger: kultur, styring og 

organisering av arbeidet. Det legges vekt på at dette er noe som spiller sammen, og for å 

kunne praktisere tillitsbasert styring og ledelse må det være tillit innenfor alle tre områdene. 

Forskerne har videre identifisert syv grunnleggende prinsipper som er koblet til de tre 

forutsetningene kultur, styring og arbeidsorganisering: tillit, brukerfokus, åpenhet, delegering, 

støtte, samarbeid og kunnskap. Hensikten med prinsippene er å kunne planlegge og analysere 

innsats som gjøres i arbeidet med tillitsreformen (Bringselius 2017: 1, 12).  

I Danmark har oppmerksomheten på tillitsreform som svar på debatten om styring i offentlig 

sektor aktualisert spørsmålet om hva tillitsbasert styring og ledelse faktisk er. Forskning på 

fenomenet i en dansk kontekst viser at styring med tillit handler om å utvikle en tettere 

styringsrelasjon, hvor de underordnede gis større muligheter til å medvirke i utformingen av 

styringsverktøy. I denne konteksten ble det også sett nærmere på ledelse, og det konkluderes 

med at ledelse etter en tillitsreform innebærer delegering av lederskapet, hvor medarbeideren 

involveres i større grad. Målet skal være å utvikle en organisasjonsform som i større grad er 

selv-ledende, og ledelsesrollen i et tillitsbasert system vil handle om å underbygge dette. En 

sentral forutsetning for tillit i relasjonen mellom ledelse og underordnet handler dessuten om 

et gjensidig samspill mellom aktørene. Nærmere bestemt må både over- og underordnet være 

villig til å akseptere en høyere grad av risiko, som et tillitsforhold forutsetter. Dialog og felles 

forståelse av rammeverk og retning pekes på som viktige forutsetninger for å støtte opp om 

dette (Bentzen 2016: 2, 3).  

Tillitsreform og New Public Governance 

I Danmark har forskningen på tillitsreformen hatt København kommune som utgangspunkt, 

og der knyttes tillitsbasert styring til ideene i New Public Governance (NPG). Antagelsen om 

overlappende interesser mellom over- og underordnet er spesielt sentral i denne sammenheng. 
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Tillit blir således en styringsmekanisme som består av å øke handlingsrommet og forbedre 

betingelsene for selvstyring. Gjennomføringen av dette skal skje ved at begrensninger på den 

underordnedes autonomi skal justeres og tilpasses konkrete tilfeller (Bentzen 2016: 2, 77). 

Andre bidrag fra den internasjonale forskningen retter oppmerksomheten mot en rekke 

kritiske bemerkninger rundt New Public Management (NPM) som styringsmodell i offentlig 

sektor. Vanlige kommentarer som trekkes frem handler om hvordan fordelene med NPM i 

offentlig sektor er både begrensende og omstridte. På bakgrunn av henstillingene mot NPM 

dukker det opp spørsmål om det ikke har skjedd et regimeskifte innenfor styring av offentlig 

politikk, fra NPM til NPG (Osborne 2006; 2010).  

Utgangspunktet for NPG er opplevelsen av at tjenesteproduksjon og iverksetting av offentlig 

politikk har blitt mer komplisert og fragmentert, og derfor har det nye styringsregimet blitt 

relevant som et supplement til NPM (Osborne 2010: 9; Røiseland et.al 2016: 20). I den 

forbindelse knyttes tillit som styringsmekanisme i offentlig sektor til deler av 

idestrømningene innenfor NPG (Bentzen 2016: 21), og ideen om tillit ses dermed på både 

som en motreaksjon til NPM, og som et reformkonsept.  

I litteraturen om alternative styringsmodeller til NPM har det også blitt undersøkt om 

mønsteret i NPG-tenkningen er gjeldende for kommunal praksis. I den sammenheng har det 

blitt trukket frem hvordan betydningen av marked, privatisering og konkurranse blir mindre 

viktig i dreiningen mot NPG. Samtidig blir tverrsektoriell læring, innovasjon, helhetstenkning 

og samarbeid prioritert. Tanken er å kunne imøtekomme ytterligere komplekse utfordringer i 

samfunnet på en rimeligere måte enn de næringslivsinspirerte styringspremisser fra NPM. Et 

annet viktig moment er at NPG-dreiningen representerer en sterkere nedenfra-og-opp-

tenkning enn tidligere, hvor innbyggernes involvering i utforming av politikken blir vektlagt. 

En viktig del av denne tankegangen er å finne gode tiltak for medvirkning (Øgård 2014: 101, 

102).  

Tillitsreform som en reaksjon på New Public Management 

New Public Management er fellesbetegnelsen på en reformbølge som har vært sentral for 

offentlig sektor i flere land i snart 30 år. Reformbølgen er basert på en samling av likeartete 

reformelementer, med teoretisk bakgrunn i økonomisk organisasjonsteori. Et sentralt element 

i NPM-tenkningen er overføringen av styrings- og organisasjonsformer fra privat sektor til 

offentlige organisasjoner, med særlig fokus på kostnadseffektivitet (Røiseland et.al 2016: 20; 



13 

 

Østerud 2011: 184). Oppfatningen er at forskjellene mellom offentlig og privat sektor ikke er 

så omfattende som man tidligere har antatt, derfor har ideen vært å utvikle konsepter og 

modeller som bygger på denne likheten mellom sektorene. I forlengelsen av dette anses 

organisering, styring og ledelse som allmenne prosesser, som betyr at modeller kopieres på 

tvers av offentlig og privat sektor. I praksis har det i størst grad betydd å importere modeller 

fra privat til offentlig sektor (Røiseland et.al 2016: 20). Et sterkt konsept innen NPM-

tenkningen er agentteorien (Øgård 2014: 94). I Norge kommer NPM til syne gjennom mål- og 

resultatstyring, selskapsdanning som en følge av strukturell fristilling, samt et økende fokus 

på konkurranseutsetting og markedsretting (Røiseland et.al 2016: 20; Østerud 2011: 184). 

Som forvaltningskonsept kan NPM deles opp i tre bolker: tro på ledelse, indirekte kontroll og 

brukerfokusering. Tro på ledelse handler om at ledelsen står i sentrum for organisasjonen, 

samtidig som det stilles krav om resultater og måloppnåelse. Indirekte styring tar for seg 

overgangen fra direkte autoritet til styring gjennom marked, kontrakter og konkurranse-

eksponering. Hensikten er å motvirke sløsing og veie opp for offentlige ansattes 

egeninteresse. Overgangen fra direkte til indirekte kontroll handler også om overgangen fra 

styring gjennom regler og rutiner, til mål, resultater og konkurranse om kvalitet. Tanken bak 

brukerfokusering ligger i en opplevelse av at offentlig forvaltning er lite oppmerksom på å 

skaffe informasjon om innbyggernes preferanser og behov. Derfor rettes søkelyset mot 

tilretteleggelsen av økt innflytelse fra innbyggerne (Øgård 2014: 96, 97). Den strukturelle 

fristillingen av offentlige etater, som en følge av importen fra privat sektor, har ført til at 

offentlig styring har blitt mer regulerende. I praksis betyr dette at politikerne setter 

overordnede mål, samtidig som de offentlige virksomhetene har ansvaret for å nå disse 

målene innenfor faste tids- og ressursrammer (Røiseland et.al 2016: 20). 

Ideene bak tillitsreformen er til dels basert på misnøye mot styringsprinsippene innenfor 

reformbølgen NPM, som har preget offentlig sektor i den vestlige delen av verden siden 80-

tallet (Bringselius 2017: 4). Kjernen i en del av kritikken mot NPM går ut på at overdreven 

detaljstyring i form av hyppige kontroller og krav om rapportering flytter fokuset vekk fra 

kjerneoppgavene til de kommunalt ansatte, samtidig som den øker deres administrative byrde. 

Dette blir særlig knyttet til omsorgsfeltet, hvor fagpersoner har sett seg lei av det de kaller 

‘stoppeklokkeomsorg’ (Bergmo et.al 2007). Ønsket er å gi de ansatte større ansvar, og å gå fra 

aktivitetsstyring til at de ansatte får større frihet til å gjennomføre oppgaver for å nå den 

offentlige virksomhetens mål.  
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Hensikten med NPM var å effektivisere byråkratiet, men både forskere og fagpersoner har 

den senere tid sett på mulige negative konsekvenser ved reformbølgen, og resultatene kan 

hevdes å være både omstridte og usikre, for mens man på den ene siden kan fremheve at 

reformbølgen har resultert i en viss effektivisering og en mer lydhør forvaltning, kan man på 

den annen side trekke frem negative konsekvenser som større ulikheter, fragmentering, 

samordningsutfordringer og svakere politisk styring (Østerud 2011: 184). Hood (1991) 

utfordrer NPMs påståtte universalitet, altså at det er et styringsprinsipp «[…] for all seasons» 

(Hood 1991: 9). Et sentralt ankepunkt i denne sammenheng er at det ikke er sikkert at det lar 

seg gjøre å innføre generelle strategier som skal gjelde for alle politikkområder. Dette er en 

kritikk som sammenfaller med poengene i kritikken av detaljstyring av de ansatte i for 

eksempel omsorgssektoren, og spørsmålet om styringsprinsippene fra privat sektor er 

passende på offentlig sektor.  

2.2 Agent- og forvalterteori 

Logikken bak styringsprinsippene i NPM bygger på prinsipal-agentteori (Schillemans 2013: 

542), som tar utgangspunkt i antagelsen om at det eksisterer en interessemotsetning og 

mistillit mellom prinsipalen og agenten. Kjernen i agentteorien er fokuset på reguleringer av 

interessemotsetningen mellom to egennyttige aktører. Problemet oppstår fordi agenten, eller 

den underordnede, skal handle på vegne av sin leder, prinsipalen, og forventes med det å 

skulle fatte samme beslutninger som prinsipalen. Teorien antar imidlertid at det er uunngåelig 

at agenten bringer med seg egne interesser inn i arbeidet, og at disse kan stå i motsetning til 

prinsipalens interesser, og dermed skape mistillit (Schillemans 2013: 543). Dette kan også 

utartes i form av informasjonsskjevhet, hvor agenten kan tenkes å ha informasjon som er 

viktig for prinsipalen, men som av ulike grunner ikke videreformidles (Osborne et al. 2010: 

192). Prinsipalen vil derfor være bekymret for risikoen og usikkerheten relasjonen innebærer, 

og har med det sterke insentiver til å regulere og kontrollere agentens handlingsrom, for å 

minimere konsekvenser av interessemotsetningen (Davis et al. 1997: 20; Osborne et al. 2010: 

192; Schillemans 2013: 543). Dette er med på å forklare bruken av kontroll i form av blant 

annet rapporteringer og omfattende målformuleringer, som er sentralt i kritikken mot NPM, 

og som hovedargument for en fornyelse av styringsprinsippene i deler av offentlig sektor 

(Bentzen 2016: 15; Aasland et.al 2015: 3).  
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Flere forskere stiller imidlertid spørsmål ved om antagelsene i agentteorien er tilstrekkelig for 

å forklare relasjonen mellom over- og underordnet i offentlig sektor. Et sentralt poeng i 

kritikken er at prinsipal-agent-rammeverket ikke tar høyde for organisasjoners variasjon og 

kompleksitet (Davis et al. 1997: 20). Forvalterteorien er utviklet for å gi en forklaring på 

tilfellene hvor den underordnede er motivert av å handle i tråd med prinsipalens interesser, og 

hvor kollektivistisk atferd basert på organisasjonens beste har større nytte enn 

individualistiske holdninger (Davis et al. 1997: 24). Dette samsvarer i stor grad med 

grunnlaget for idestrømningene som tillitsreformen og tillitsbasert styring bygger på 

(Bringselius 2017: 3). Forvalterteori skiller seg fra agentteori ved at den i større grad støtter 

seg på verdier innenfor offentlig sektor, i motsetning til privat sektor, for å forklare atferd. 

Videre anerkjenner forvalterteorien muligheten for at agenter motiveres gjennom altruisme, 

altså verdien av å forsterke andres velvære (Dicke 2002: 457). Le Grand (2010) peker på mye 

av det samme i sin gjennomgang av tillitsmodell (‘trust model’ Le Grand 2010: 58) i 

Storbritannia. Forfatteren beskriver fire ulike modeller for leveransen av offentlige tjenester, 

og argumenterer for at modellenes mulighet til å levere tjenester av høy kvalitet, er avhengig 

av hvilke motivasjoner ansatte innenfor offentlig sektor har (Le Grand 2010: 67). Når det 

gjelder tillitsmodellen vil dens suksess være betinget av ansattes motivasjon til å handle i tråd 

med interessene til ledelsen. Dette er fordi slike altruistiske ansatte vil ha ledelsens tillit til å 

levere tjenester av høy kvalitet, uten å bli utsatt for reguleringer og kontroll ovenfra (Le 

Grand 2010: 57).  

Forvalterteorien antar ikke at den underordnede er fri fra sine egne interesser, men at disse vil 

velges bort til fordel for samarbeid (Van Slyke 2006: 165). Dette er fordi at kjerneverdiene til 

ledelsen og medarbeideren samsvarer, og dermed skaper en intern følelse av ansvarlighet for 

virksomhetens beste, samtidig som at medarbeideren vil se større nytte i å samarbeide (Dicke 

2002: 456; Van Slyke 2006: 165). Den underordnede ansees fortsatt som rasjonell da hen ser 

større fordel i samarbeid, og handler deretter (Davis et al. 1997: 24). I sin artikkel «Moving 

beyond the clash of interests» viser Schillemans (2013) til hvordan forholdet mellom ledelse 

og underordnet i offentlig politikk typisk har befunnet seg innenfor et prinsipal-

agentrammeverk. Schillemans (2013) har undersøkt forholdet mellom departementer og deres 

underliggende direktorater ved å ta utgangspunkt i en alternativ modell, basert på 

forvalterteori. Artikkelforfatteren mener modellen vil kunne forbedre en del av problemene 

som kommer til utrykk i spørreundersøkelsen artikkelen er basert på. Dette er fordi 

forvalterteorien i større grad baserer seg på potensialet i tillitsrelasjoner som virkemiddel for 
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styring (Schillemans 2013; Bentzen 2016), istedenfor et konfliktfylt prinsipal-agentforhold 

preget av mistillit.  

En vanlig antagelse er altså at en av de mest sentrale forskjellene mellom henholdsvis 

forvalter- og agentteorien er bruken av tillit mot bruken av kontroll for å håndtere risiko. Det 

fremheves samtidig at dette er en sannhet med modifikasjoner, siden kontrollsystemer i 

situasjoner hvor risikoen anses som større enn både tilliten og viljen til å ta risiko, kan fungere 

som en demper på den oppfattede risikoen. Dermed kan opplevelsen av størrelsen på risikoen 

i den situasjonen komme ned på et nivå hvor den kan håndteres med tillit. Det er imidlertid et 

viktig forbehold med denne nyanseringen: i organisasjoner med svært omfattende 

kontrollsystemer vil dette være ødeleggende for utviklingen av tillit i virksomheten. 

Opplevelsen av risiko vil bli mindre, men enhver tillitsvekkende handling vil tilskrives 

kontrollsystemets eksistens, istedenfor at de kommer av ledelsens velvilje og integritet. Siden 

kontrollsystemer er metoden for risikohåndtering innenfor rammene av agentteorien, anses 

ikke dette som en styringsteori som fremmer tillit (Schoorman et.al 2007: 346, 347) 

Ansvarsutskriving i agent- og forvalterteorien 

Agentteorien og forvalterteorien representerer to ulike analytiske rammeverk for å forklare 

hvordan en kan sikre ansvarsutkreving i situasjoner hvor en aktør delegerer oppgaver til en 

annen (Schillemans, Bjurstrøm 2019: 4). Bovens (2006) definerer ansvarsutkreving som 

relasjonen mellom en aktør og et forum, hvor aktøren er forpliktet til å gjøre rede for sin 

atferd. Forumet kan igjen stille spørsmål og bedømme aktøren basert på dette, og dette kan 

resultere i konsekvenser for aktøren (Bovens 2006: 3). Aktøren kan for eksempel være et 

individ som jobber innenfor det offentlige, mens forumet i det tilfellet vil være ledelsen.  

Begrepet ansvarsutkreving blir ofte brukt som betegnelsen på mekanismer for å sikre at de 

med offentlig makt er ærlige ovenfor sine innbyggere (Bovens et al. 2008: 225). Innenfor 

styring av offentlig sektor, kan man imidlertid knytte ansvarsutkreving til målene i offentlig 

sektor, som innebærer både tjenesteyting og hvordan politiske beslutninger påvirker 

samfunnet (Almquist et al. 2013: 480). Denne relasjonen blir typisk formalisert innenfor 

rammene av agentteorien, hvor ansvarsutkreving blir en måte å sikre forholdet mellom 

prinsipalen og agenten (Almquist et al. 2013: 480; Bovens 2006: 9; Bovens et al. 2008: 230; 

Dicke 2002: 455).  
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Innenfor prinsipal-agentperspektivet vil eksterne kontrollmekanismer representere foretrukne 

metoder for å sikre ansvarsutkreving, ved at de definerer retningslinjer for agenten, og 

minimerer bruk av skjønn, gjennom bruk av overvåking og ulike former for direkte kontroll 

(Dicke 2002: 457; Van Slyke 2006: 162). Eksempler på slike eksterne kontrollmekanismer 

kan være lover, regler og retningslinjer, med mulighet for sanksjoner. Etterlevelsen av disse 

kontrollmekanismene krever vanligvis ulike former for egenrapportering (Dicke 2002: 468) 

Konseptet med ansvarsutkreving innenfor prinsipal-agentrammeverket, som sammenfaller 

med ansvarsutkrevingen i NPM (Schillemans 2013: 543), reflekterer høy tillit til metoder fra 

markedet og det private næringsliv, samtidig som det på den andre siden reflekterer lav tillit 

til arbeiderne innenfor offentlig sektor. Dette kommer til syne ved at de ansatte innenfor 

offentlig sektor blir fulgt opp tett, gjennom ulike kontrollmekanismer (Almquist et al. 2013: 

481). Dette står motsetning til forvalterteorien, hvor verdier fra offentlig tjenesteyting og 

felles intern ansvarsfølelse danner grunnlaget for ansvarsutkreving. Ved å appellere til 

medarbeideres følelse av personlig ansvar, legger forvalterteorien grunnlaget for utviklingen 

av interne mekanismer for ansvarsutkreving (Dicke 2002: 457).  

2.3 Mulige utfordringer med tillitsreform 

I sin doktorgradsavhandling viser Bentzen (2016) til utfordringer med tillitsbasert styring og 

ledelse, ved at ambisjonene om å legge til rette for mer tillit i Danmark har vist seg å være 

komplisert å implementere i praksis. Skuffede tilskuere er kritiske til regjeringen og uttaler at 

de ikke har levert på løftene i tillitsreformen, men heller innført mer byråkrati. Tillit 

fremheves som løsningen på en del av offentlig sektors styringsutfordringer, men som 

Bentzen hevder, ser det ut som at det er vanskelig å implementere i praksis.  

Basert på spillteori fremhever Bringselius (2017: 3) og Rothstein (2003: 14) hvordan 

holdningsendring, fra mistillit til tillit, kan tenkes å være vanskelig på grunn av noe de kaller 

«sosiale feller» (sociala fällor). Sosiale feller blir i denne sammenheng en sekkebetegnelse på 

strategiske situasjoner hvor aktørenes atferd er betinget av ens oppfatning av andre aktørers 

fremtidige handlinger (Rothstein 2003: 21). Ideen bak slike tenkte situasjoner, som også er 

kjent som allmenningens tragedie eller fangens dilemma, knytter seg til tanken om at det vil 

være mindre risikabelt å ikke stole på motparten i slike situasjoner (Bringselius 2017: 3). 

Likevel hevder Bringselius (2017: 3), som har forsket på tillitsbasert styring og ledelse i 

Sverige, at undersøkelser tyder på at Sverige er et land preget av relativt høy grad av tillit. 
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Andre utfordringer som trekkes frem er hvordan tillit fort kan bli brukt som et retorisk 

virkemiddel, uten implikasjoner for styringspraksisen av en organisasjon. Dette begrunnes 

med at det i noen tilfeller er vanlig at organisasjonene bruker ulike verdiord, men at disse 

gjerne brukes som dekorasjon, heller enn et ideal som påvirker styringen. Det har også vært 

uenighet rundt hvilken retning tilliten skal gå, hvor noen mener at de ansatte i virksomheten 

skal vise tillit til ledelsen. Bringselius (2018: 106) mener på sin side at dersom styring 

gjennom tillit skal bli vellykket, må tilliten gå andre veien, altså fra ledelsen til de ansatte i 

organisasjonen. En viktig forutsetning for at tillitsbasert styring skal bli en realitet, er at 

ansvarliggjøringen av de ansatte kommer sammen med forutsetningene for en slik delegering. 

Det vil si at det medfølger ressurser i form av personal, et velfungerende regelverk og 

nødvendig kunnskap og strukturer for støtte (Bringselius 2018: 106).  

Med tanke på disse problematiseringene, vil det være interessant å se hvordan dette utspiller 

seg i en norsk kontekst, for å belyse om man finner lignende tendenser i Oslo kommune, hvor 

rammeverk for tillitsbasert styring og ledelse ble vedtatt i 2017. Har tillit bare blitt brukt som 

et retorisk virkemiddel, eller har det hatt en reell effekt? I det neste avsnittet skal jeg 

presentere to organisasjonsteoretiske perspektiver som kan forklare hvorfor noen reformer 

brukes retorisk, mens andre fører til instrumentelle organisasjonsendringer. 

2.4 Reform og endring i offentlige organisasjoner 

I dette avsnittet skal jeg gjøre rede for det teoretiske grunnlaget for oppgavens problemstilling 

ved å gjøre rede for ulike forklaringer på årsaker til og utfall av organisasjonsendringer. En 

vanlig antakelse er at reformer er basert på hvordan den enkelte organisasjon er kontrollert av 

ledelsens uavhengige og rasjonelle beslutninger (Brunsson, Olsen 1993:1; Christensen et.al 

2009: 13; Meyer, Rowan 1977: 340). På den annen side kan det i praksis være mer 

utfordrende å fatte beslutning om reformer, gjennomføre dem, og å oppnå de ønskede 

effektene, siden endringer i en organisasjon kan skje både som følge av, men også uavhengig 

av, reformer (Brunsson, Olsen 1993: 3). Det kan altså hevdes at opprinnelsen, innholdet og 

effekten av reformer kan forklares med andre faktorer enn ledelsens rasjonelle valg. Et 

sentralt ankepunkt i denne sammenheng er at organisasjoner i større grad påvirkes av 

omgivelsene de befinner seg i (DiMaggio, Powell 1983: 148; Meyer, Rowan 1977: 340).  
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2.4.1 Instrument eller institusjon? 

Organisasjonsreformer er viktige fenomener for å forstå hvordan organisasjoner endres, og 

hvordan de fungerer i praksis. Innenfor den rasjonell-instrumentelle tilnærmingen til 

organisasjonsteori forstås administrative endringer i organisasjoner som resultat av bevisste 

og målrettede valg mellom forskjellige organisasjonsformer. Formålet med endringene er å 

forbedre og effektivisere organisasjonen. I denne sammenheng er altså reformer ansett som 

verktøy for ledelsen, mens organisasjonene anses som ledelsens instrument eller middel. Den 

formelle organisasjonsstrukturen legger begrensninger på individuelle handlingsvalg, 

samtidig som den frigjør kapasitet til å nå mål og handle etter et sett bestemte verdier 

(Brunsson, Olsen 1993: 2; Christensen et.al 2009: 13). Her knyttes det således sterke bånd 

mellom reformer og instrumentelt målrettede endringer i organisasjonens praksis. 

Organisasjonsreformer anses altså som planlagte forsøk på endringer fra ledelsens side. 

Effekter av organisasjonsendringer som følge av reformer blir her forstått innenfor rammene 

av et smalt effektbegrep. Fokuset er på de ønskede effektene ved endringene, og det sentrale 

spørsmålet er derfor knyttet til hvorvidt effektene lever opp til intensjonene med reformen 

(Christensen et.al 2009: 175).  

Det stilles imidlertid spørsmål ved hvor mye valgfrihet reformatorene reelt har i tilfeller hvor 

de avgjør hvorvidt en reform skal implementeres, hva innholdet i reformen skal være, samt 

hvilke implikasjoner dette vil ha for organisasjonen. Argumentasjonen mot en utelukkende 

instrumentell tilnærming legger et institusjonelt utgangspunkt til grunn i beskrivelsen av 

organisasjoner. Bakgrunnen er spørsmål som dukker opp når man baserer seg på at endringer 

i organisasjoner kan komme uten reform, og at reformer ikke alltid fører til endringer. Med 

dette som utgangspunkt kan ikke organisasjoner utelukkende anses som instrumenter, og det 

kan være flere faktorer som påvirker ledelsens valgfrihet. Det institusjonelle elementet 

handler her om at organisasjoner beskrives som institusjoner som befinner seg i 

institusjonaliserte omgivelser. Organisasjonene forstås i denne sammenhengen som 

innehavere av egne institusjonelle regler, verdier og normer som på sin side har en effekt på 

handlinger og beslutninger. Dette innebærer for eksempel at organisasjoner ikke uten videre 

tilpasser seg skiftende styringssignaler fra ledelsen. Utfra denne forståelsen vil endringer skje 

som tilpasning til nye mål og styringssignaler, eller skiftende ytre krav (Brunsson, Olsen 

1993: 4; Christensen et.al 2009: 13, 14; Meyer, Rowan 1977: 340). Skillet mellom de to ulike 

forståelsene av reform og endring i organisasjoner er også relatert til hvilken handlingslogikk 
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som ligger til grunn for organisasjonens atferd. Fra et institusjonelt utgangspunkt baseres 

handlingslogikken på logikken om det som er passende, som innebærer at handlingenes 

grunnlag kommer av erfaringer om hva som oppleves å bli akseptert eksternt av de 

institusjonaliserte omgivelsene (Christensen et.al 2009: 14). Denne oppfattelsen av 

institusjonaliserte omgivelser, og normene og verdiene som er knyttet til dem, forteller oss 

noe om forståelsen av organisasjonsendringer, hvor motivasjonen bak implementering av 

reform eller endring er ønsket om legitimering fra omgivelsene. Organisasjoners legitimering 

ovenfor omgivelsene blir også knyttet til deres overlevelse (Christensen et. al 2007: 123, 124; 

Meyer, Rowan 1977: 340). Dette begrunnes med at organisasjoner eksisterer i institusjonelle 

omgivelser som preges av sosialt konstruerte normer for hvordan organisasjonene bør være 

utformet. Slike sosialt konstruerte normer kalles gjerne myter (Christensen et. al 2009: 78). 

Organisasjonene agerer dermed med å fremstå i tråd med normene utad, selv om dette ikke 

har noen effekt på den reelle virksomheten. På denne måten ser organisasjonene like ut på 

overflaten ved at de gjennomgår noe som kalles isomorfi (Christensen et. al 2009: 78; 

DiMaggio, Powell 1983: 147; Meyer, Rowan 1977: 340). Isomorfi defineres i 

organisasjonsteorien som en innskrenkende prosess hvor en enhet i en populasjon blir tvunget 

til å ligne andre enheter som står overfor samme sett av eksterne betingelser (DiMaggio, 

Powell 1983: 149).  

Det antas videre å være stor avstand mellom strukturelle trekk og konkrete endringer som 

følge av en reform. Dette er fordi perspektivet åpner for at målet bak reformprosessen kan 

være å oppnå politisk vinning ved å organisere prosessen på en slik måte at den politiske 

ledelsen fremstår som moderne og åpen for endring, uten å i realiteten foreta endringer av 

betydning (DiMaggio, Powell 1983: 148; Christensen et. al 2007: 128). Reformene og 

eventuelle endringer vil ifølge denne tilnærmingen være et resultat av de sosialt skapte 

normene som preger organisasjonens institusjonelle omgivelser. Slike myter spres raskt ved 

hjelp av imitasjon, og de kan inkorporeres i offentlige organisasjoner uten at det fører til 

instrumentelle endringer. Et eksempel på dette kan være offentlige ledere som snakker om 

reformer slik at omgivelsene skal tro at de blir implementert i praksis, mens de egentlig ikke 

gjør noe for å oppnå målene med reformen (Christensen et.al 2009: 76). En kan dermed si at 

hvis en tillitsreform har ført til instrumentelle endringer vil det faktisk ha ført til tilsiktede 

endringer i styringspraksisen. Hvis det derimot har utviklet seg til å bli en myte, kan man 

forvente mye snakk om reformen og endringene fra politisk hold, uten at det i realiteten har 
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påvirket hvordan virksomheten blir styrt. Reformen blir således brukt for å oppnå legitimitet 

blant lignende virksomheter.  

2.5 Forventninger til tillitsreformen i Oslo kommune 

På bakgrunn av organisasjonsteoriens forståelse av reform og endring, samt tidligere 

forskning og teori om tillit og ulike måter å sikre ansvarsutkreving på, er det mulig å utlede 

forventinger til hvordan tillitsreformen i Oslo kommune bør fungere i praksis. For å kunne 

undersøke dette vil det videre utledes indikatorer basert på forventningene til tillitsreformen. 

Disse skal brukes som utgangspunkt til å måle hvorvidt tillitsreformen har hatt tilsiktet 

påvirkning på styringspraksisen i Oslo kommune. Forventningene vil også springe ut fra 

hvordan Oslo kommune selv beskriver formålet med tillitsbasert styring. Siden Byrådets 

årsberetning for 2016 skriver at overgangen til tillitsbasert styring og ledelse vil være synlig i 

tildelingsbrevene fra byrådsavdelingene til sine underliggende etater og virksomheter, skal 

disse utgjøre datagrunnlaget for oppgavens analyse. Fremgangsmåten vil være å sammenligne 

tildelingsbrev i en periode før og etter 2017 for å se om tillitsreformen har hatt synlig effekt 

på styringsdokumentene. Begrunnelsen for valg av 2017 som skille er at det ble nevnt i 

årsberetningen for 2016 at tillitsreformen skal gjøre utslag i tildelingsbrevene, i tillegg til at 

Byrådssak 1055/17 om tillitsbasert styring og ledelse i Oslo kommune ble sendt ut i 2017. I 

motsetning til for eksempel byrådsplattformen eller andre politiske tekster, er tildelingsbrev et 

styringsverktøy for byrådsavdelingene ovenfor sine underliggende etater og virksomheter. 

Istedenfor politisk retorikk vil man derfor finne operasjonaliseringer av byrådsavdelingenes 

mål og resultatkrav for sine virksomheter. I den sammenheng er tildelingsbrevene sentrale for 

styringsdialogen mellom byrådsavdelingene og sine underliggende etater. Hvis man legger 

det faktum til grunn, i tillegg til at Oslo kommune selv har ambisjon om at tillitsreformen skal 

ha påvirkning på praktiseringen av mål- og resultatstyring og skal komme til syne i 

utformingen av tildelingsbrevene (Byrådssak 1055/17: 2; Byrådets årsberetning 2016: 53), 

bør det derfor være mulig å måle eventuelle endringer i nettopp tildelingsbrevene.  

Utfra beskrivelsen av tillitsreformen og lanseringen av tillitsbasert styring og ledelse som 

strategi i Oslo, samt oppgavens teoretiske grunnlag, har jeg laget fire indikatorer knyttet til 

fravær av tillit med hver sine ord som skal fungere som mål på indikatorene. Disse 

indikatorene er «detaljstyring», «rapporteringskrav», «målformuleringer» og «resultatkrav». I 

tillegg har jeg laget en indikator for ord knyttet til tillit som styringsvirkemiddel, som heter 
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«tillitsbasert styring og ledelse». Oversikten over disse kan leses i henholdsvis tabell 1 og 2. I 

tråd med den teoretiske gjennomgangen av begrepet tillit i forbindelse med styring og 

agentteori, vil fravær av tillit i relasjonen mellom over- og underordnet bety utstrakt bruk av 

forholdsregler ovenfra, for å minimere risiko. Forholdsregler kan i denne sammenheng forstås 

som mange og detaljerte målformuleringer og instrukser, hyppig kontrollering og oppfølging, 

som sammen begrenser den underordnedes handlingsrom og bærer preg av detaljstyring og 

hyppige rapporteringskrav. Omfanget av dette forteller oss om forholdet mellom prinsipal 

(byrådsavdeling) og agent (underliggende etat/virksomhet) er preget av tillit eller mistillit. 

Disse kontrollmekanismene benyttes for å sikre ansvarsutkreving mellom byrådsavdelingene 

og deres etater, og kan måles ved å se på forekomsten av indikatorene i tildelingsbrevene.  

Dersom tillitsreformen har hatt instrumentell effekt, og ikke bare er blitt brukt som retorisk 

verktøy i håp om å legitimere virksomheten ovenfor organisasjonens omgivelser, forventer 

jeg å se en nedgang i bruk av ord knyttet til kategoriene som indikerer fravær av tillit fra og 

med 2017, samt at forekomsten av ord knyttet til tillit er økende den samme tiden. Dette betyr 

at tillitsreformen vil representere en endring bort fra et kontrolltungt NPM-regime hvor 

ansvarsutkrevingen preges av et agentteoretisk utgangspunkt, og over til en tillitsbasert 

relasjon mellom byrådsavdeling og etat, i tråd med forvalterteorien. I emnemodellen vil dette 

representeres ved at betydningen av emner knyttet til styring uten tillit blir mindre etter 2017. 
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3 Forskningsmetode 

I dette kapitlet skal jeg gjøre rede for metodevalgene og datagrunnlaget som skal danne 

bakgrunnen for å kunne besvare oppgavens problemstilling. Først skal jeg gå nøyere inn på 

metoden for denne analysen, som i dette tilfellet er ordtelling og emnemodellering innenfor 

kvantitativ tekstanalyse. I ordtellingen skal jeg undersøke hvorvidt omfanget av ord knyttet til 

mine operasjonaliserte indikatorer for «målformuleringer», «detaljstyring», «resultatkrav», 

«rapporteringskrav» og «tillitsbasert styring og ledelse» har gått opp eller ned i løpet av 2009 

til 2020. I gjennomføringen av emnemodelleringen skal jeg benytte meg av en «structural 

topic model» (STM) som er en videreføring av «latent Dirichlet allocation» (LDA). Årsaken 

til at jeg vil bruke STM er at innenfor dette rammeverket er det mulig å inkludere 

dokumentets metadata som forklaringsvariabel i analysen. Dette gjør det mulig for meg å 

estimere effekten av år på betydningen av emnene i tildelingsbrevene. På denne måten kan jeg 

se hvorvidt betydningen av relevante emner har forandret seg fra 2009 til 2010. Videre skal 

jeg gi en gjennomgang av dataene som skal brukes, herunder tildelingsbrevene til en rekke 

etater og virksomheter i Oslo kommune i perioden 2009 til 2020. Hensikten skal være å 

sammenligne innholdet i tildelingsbrevene før og etter at tillitsbasert styring og ledelse ble tatt 

i bruk som strategi rundt 2017. Tildelingsbrevene er en beskrivelse av hvilke forventninger og 

krav byrådsavdelingene har til sine underliggende virksomheter, på bakgrunn av vedtatt 

budsjett. Disse dokumentene er en sentral del av styringsdialogen mellom byrådsavdeling og 

virksomhet, og blir utarbeidet på årlig basis. 

3.1 Kvantitativ tekstanalyse 

For å analysere dataene skal jeg benytte meg av kvantitativ tekstanalyse i gjennomgangen av 

tildelingsbrevene. I motsetning til ulike former for kvalitativ tekstanalyse, er ikke hensikten å 

komme med fortolkninger av ulike meninger når man benytter seg av kvantitativ 

innholdsanalyse. Grunnlaget for analysen kan derimot handle om koding av ordforekomst, 

formuleringer og sammensetninger av ord, hvor kodingen gir utgangspunktet for hva det er 

som skal måles (Bratberg 2018: 103). Det er flere fordeler ved å ta i bruk en kvantitativ 

tilnærming til tekstanalyse. Den første, og kanskje mest åpenbare fordelen er at en kan 

behandle svært store mengder tekst på en effektiv måte. Det genereres enorme mengder tekst 

som er av interesse for samfunnsvitere, noe som gjør ulike former for kvantitative 
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innholdsanalyser kjærkomment for å kunne behandle disse verdifulle dataene. Dette gjør det 

mulig for meg å gå systematisk gjennom et større antall tildelingsbrev, og på den måten styrke 

studiens reliabilitet (Bratberg 2018: 121). Samtidig er et viktig poeng at selv om analysen av 

store mengder tekst kan gjøres på en effektiv måte, betyr ikke det at forskeren bak analysen 

tilbys det som gjerne kalles en «free lunch» (Hollibaugh 2018: 475). Det stilles fortsatt krav 

til kunnskap om dataene og konteksten for å kunne produsere valide resultater. Validiteten i 

denne analysen vil være knyttet til hvorvidt tildelingsbrevene er relevante dokumenter for det 

som skal måles, og om indikatorene og ordene jeg har valgt samsvarer med det jeg ønsker å se 

på.  

Jeg har fått tilgang på 250 tildelingsbrev i perioden 2009 til 2020. Dette gjør det mulig for 

meg å sammenligne et ganske stort utvalg av tildelingsbrev før og etter 2017, som med 

byrådssak 1055/17 markerer et sterkere fokus på tillitsbasert styring og ledelse i Oslo 

kommune. Analysen til denne oppgaven er todelt. I første del skal jeg gjennomføre en 

ordtelling over forekomsten av spesifikke ord som er knyttet til indikatorer for henholdsvis 

styring med og uten tillit, over perioden 2009 til 2020. Indikatorene blir nærmere beskrevet i 

3.2.2, og er basert på forventninger i henhold til teori og hvordan Oslo kommune selv 

beskriver hensikten med tillitsbasert styring og ledelse. Mer spesifikt skal jeg sammenligne 

ordforekomstene i alle årene fra 2009 til 2020, for å få et svar på om ord knyttet til tillitsbasert 

styring og ledelse har blitt brukt hyppigere etter 2017 og om forekomsten av ord knyttet til 

målformuleringer, detaljstyring og resultat- og rapporteringskrav har gått ned på samme tid. 

I andre del av analysen skal jeg gjennomføre noe som kalles «topic modeling», eller 

emnemodellering, innenfor kvantitativ innholdsanalyse. Emnemodellering er en ikke-veiledet 

(unsupervised) metode, som betyr at tekstenes konseptuelle struktur ikke blir spesifisert av 

forskeren på forhånd, slik man gjerne gjør med ulike former for veiledede metoder. Det vil si 

at man i veiledede metoder for eksempel definerer emner på forhånd, gjerne ved å håndkode 

en rekke dokumenter slik at de passer sammen med noen forhåndsbestemte kategorier 

(Roberts et.al 2014: 3). I dette tilfellet vil derimot emnemodellen selv utlede mønstrene i 

teksten som utgjør et sammendrag basert på emner som beskriver dokumentene på best mulig 

måte (Lucas et.al 2015: 206), mens forskerens oppgave er å tolke hva emnene handler om. 

Denne metoden går ut på å avdekke latente emner i tekstene som analyseres, og gjør det 

samtidig mulig for forskeren å estimere hvor stor betydning de underliggende emnene har for 

tekstene i analysen. Det kan trekkes paralleller fra emnemodellens avdekking av latente emner 
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til latente variabler i en faktoranalyse. En samling ulike tekster vil gjerne bestå av emner som 

både er vanlige og litt mer kompliserte, men forfatteren bak teksten medgir som regel ikke 

eksplisitt hvilke emner teksten inneholder. Hensikten er å dele store mengder av tekst i 

naturlige grupper, slik at man kan studere dem hver for seg (Silge et.al 2020). Statistisk sett 

forstås emner i denne konteksten som distribusjoner over et vokabular med en blanding ord 

som representerer semantisk betydningsfulle emner innen en samling tekster (Roberts et.al 

2014: 4). En tekst antas i denne sammenhengen å bestå av flere emner og samme ord kan 

forekomme i mer enn ett emne. Hvis vi tar denne masteroppgaven som utgangspunkt kan den 

tenktes å bestå av en blanding av emner som for eksempel tillitsreform, teori om 

ansvarsutkreving, organisasjonsteori og kvantitativ tekstanalyse. Innenfor emnet tillitsreform 

vil man da anta å kunne finne «tillit», «tillitsbasert styring», «New Public Governance», 

«reform» og lignende, som eksempler på ord med høy sannsynlighet. Emnemodellen 

estimerer emner ved å se på hvilke ord som forekommer sammen på tvers av dokumentene 

(Grimmer et.al 2013: 283). 

Emnemodellering har flere underkategorier for metoder, som hver og en har sine fordeler. 

Den vanligste emnemodellen heter latent Dirichlet allocation (LDA), og fungerer som 

beskrevet i forrige avsnitt. Jeg skal benytte noe som heter strukturell emnemodell (STM), som 

er en videreutvikling av LDA-modellen. I tillegg til å estimere emner på samme måte som 

LDA, gjør STM det mulig å inkludere metadata om dokumentene i analysen. Metadata 

defineres som informasjon om hvert enkelt dokument i analysen, som for eksempel hvilken 

dato de er skrevet, hvem som har skrevet dem, kjønn og/eller politisk tilhørighet ved forfatter, 

og lignende. På den måten kan jeg ved hjelp av metoden finne emner i dokumentene og 

samtidig estimere hvordan de henger sammen med dokumentenes metadata (Roberts et.al 

2019: 1, 2). Metadataen kan altså brukes som forklaringsvariabel på dokumentnivå, og 

innenfor STM-rammeverket kan disse forklaringsvariablene påvirke både utbredelsen og 

innholdet av emnene modellen finner. Når en benytter forklaringsvariabel for å måle effekten 

på utbredelse, gjør man det mulig å si noe om hvilke emner som kommer til uttrykk innad i 

dokumentet. Et eksempel kan være at resultatene viser at liberale bloggere har større 

sannsynlighet for å skrive om et spesifikt emne enn konservative bloggere. Hvis man benytter 

seg av forklaringsvariabler som påvirker innhold i emnene er det mulig å måle hvordan 

frekvensen av ordbruk i hvert av emnene varierer sammen med verdiene på 

forklaringsvariabelen (Lucas et. al 2015: 263), for eksempel at konservative bloggere har 

større sannsynlighet enn liberale bloggere for å bruke et spesifikt ord når de skriver om et 



26 

 

spesifikt emne. I begge disse eksemplene blir altså forfatterens politiske ståsted brukt som 

forklaringsvariabel. I denne analysen skal jeg bare se på forklaringsvariabler som påvirker 

utbredelsen av spesifikke emner. Nærmere bestemt skal jeg bruke metadata som gir 

informasjon om hvilket år tildelingsbrevene er skrevet, for å se om emner knyttet til styring 

med eller uten tillit varierer over tid. Jeg forventer å se en nedgang i betydningen av emner 

knyttet til liten grad av tillitsbasert styring etter 2017, dersom tillitsreformen skal ha hatt 

ønsket virkning på styringsdialogen mellom byrådsavdeling og underliggende virksomhet. 

Siden det er et uttalt mål med tillitsreformen at den skal komme til syne i tildelingsbrevene, 

vil jeg også se etter emner som kan kategoriseres som tillitsreform eller tillitsbasert styring og 

ledelse. 

3.2 Validitet 

Spørsmålet om validiteten til en analyse handler om hvorvidt man måler det som oppgaven 

legger opp til, og er knyttet til studiens slutninger (Adcock, Collier 2001: 529; Lund 2002: 

154; Bratberg 2018: 119). Formålet mitt er å undersøke om arbeidet med tillitsbasert styring 

og ledelse har hatt en effekt på tildelingsbrevene, slik det vises til i blant annet Byrådets 

årsberetning fra 2016. Når det gjelder validiteten til ordtellingen, er det derfor viktig at de 

begrepene jeg har operasjonalisert som mål på målformuleringer, rapporteringskrav, 

resultatkrav, detaljstyring og tillit, er i samsvar med de reelle begrepene i tildelingsbrevene.  

Utav de to metodene jeg benytter meg av i denne oppgaven, vil resultatene fra emnemodellen 

være mer robust enn ordtellingen, siden emnene i større grad enn enkeltord vil gjør det mulig 

å avdekke konsepter i teksten. Når det gjelder validitet i forbindelse med estimeringen av 

emnemodellen er det viktig at jeg gjør meg kjent med konteksten som de viktigste ordene 

dukker opp i, for å forsikre meg om at begrepene jeg velger ut faktisk er et mål på det jeg skal 

undersøke. Et viktig kriterium i denne sammenheng er at forskeren kjenner innholdet i 

tekstene på forhånd. En måte å validere emnemodellen er å undersøke dokumentene som viser 

seg å ha den høyeste andelen ord innenfor emnet jeg vil studere nærmere. Ved å gjøre dette 

kan jeg sjekke om ordene som danner emnet har den samme kontekstuelle betydningen som 

de tilsynelatende har i emnefrekvenslisten som genereres av dataprogrammet (Lucas et.al 

2015: 264). Emnene må også valideres av forskeren, og dette kan gjøres ved å kategorisere 

emnene ut fra hvilke ord som hvert enkelt emne består av. Funksjonen som brukes i 

dataprogrammet R beregner fire grupper med ord som beskriver hvert enkelt emne. Disse 
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består av ord som har størst sannsynlighet for å havne i hvert enkelt emne basert på frekvens 

(high probability words), ord som både har størst frekvens og eksklusivitet for emnet de 

havner inn under (FREX-ord), samt to kategorier som vekter ordene ulikt for å minimere 

sannsynligheten for at de dukker opp i flere enn ett emne (Lift- og scoreord). Siden disse 

målene har ulike kriterier for hvordan de beregnes er det hjelpsomt å se på alle for å validere 

emnene som estimeres. Dette er viktig for eksempel når det gjelder gruppen med ordene som 

har størst frekvens innenfor hvert emne. Dette er gjerne ord som har stor frekvens totalt i hele 

dokumentsamlingen, og kan derfor dukke opp i flere emner. Siden gruppen med FREX-ord 

består av ord som er eksklusive for hvert enkelt emne, vil de være av større semantisk 

betydning for emnene enn ordene med høyest frekvens alene.  

Disse valideringsstegene er i tråd med det Cook og Campbell kaller begrepsvaliditet (Lund 

2002: 170), også kalt målevaliditet (Adcock, Collier 2001), og truslene mot en slik type 

validering. Validiteten til denne studien avhenger derfor av at tildelingsbrevene kan regnes 

som valide analyseobjekter for det jeg skal måle, samt at ordene jeg har valgt ut som mål på 

indikatorene samsvarer med definisjonen av indikatorene. I tillegg må ordene innenfor det 

relevante emnet korrelere kontekstuelt med sammenhengen de dukker opp i tekstene. Videre 

er det viktig at emnemodellen klarer å produsere semantisk betydningsfulle emner.  

3.2.1 Data  

For å besvare oppgaven skal jeg se på tildelingsbrev fra byrådsavdelingene til sine 

underliggende virksomheter. Bakgrunnen for at jeg har valgt å se på tildelingsbrev er at de 

fungerer som et viktig styringsinstrument fra byrådsavdelingene, ettersom en stor del av 

styringsdialogen mellom byrådsavdelingene og underliggende etater foregår gjennom nettopp 

disse dokumentene. Et grep i overgangen til tillitsbasert styring og ledelse har vært å jobbe 

med utformingen av tildelingsbrevene (Vik 2018: 67). Ved å analysere tildelingsbrevene får 

jeg muligheten til å sette meg inn i prioriteringer, økonomiske rammer, resultatmål og 

rapporteringskrav for virksomhetene. Ifølge Byrådets årsberetning fra 2016 skal 

praktiseringen av mål- og resultatstyringen påvirkes av tillitsbasert styring og ledelse, i tillegg 

til at tildelingsbrevene skal begrense målformuleringer og resultatforventninger i forbindelse 

med detaljer og rapporteringskrav (Byrådets årsberetning 2016: 53). Det skal også ha blitt 

utarbeidet felles føringer og mal for utformingen av tildelingsbrevene sentralt, i tillegg til at 

det er etablert et nettverk for virksomhetsstyring blant byrådsavdelingene (Vik 2018: 67). På 
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bakgrunn av dette kan det forventes at det vil være færre målformuleringer, resultat- og 

rapporteringskrav, samt mindre detaljstyring i tildelingsbrevene etter 2017.  

Tildelingsbrevene blir sendt ut årlig fra byrådsavdelingene til deres underliggende etater og 

virksomheter. I brevene får de underliggende virksomhetene beskrevet hvilke forventninger 

byrådsavdelingene har til diverse krav basert på vedtatt budsjett. Tildelingsbrevene har endret 

seg noe gjennom årene og varierer fra etat til etat, men på generell basis består de gjerne av en 

innledning med grunnleggende forutsetninger, beskrivelse av elementer vedrørende etatens 

budsjett og en redegjørelse for mål, utfordringer, resultatkrav samt krav til oppfølging, 

styringsdialog og rapportering. Rekkefølgen på de ulike punktene har endret seg fra 2009 til 

2020. Fra og med 2016 aktualiseres tillitsreformen og overgangen til tillitsbasert styring og 

ledelse i tildelingsbrevene. Etter 2017 nevnes byrådssak 1055/17 om tillitsbasert styring og 

ledelse under «Styringsdialog og resultatoppfølging», og trekkes sammen med «Instruks for 

virksomhetsstyring» og «Rammeverk for internkontroll» frem som styringsdokumenter 

tildelingsbrevene skal «sees i sammenheng med» (Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid 

2019: 2). Tillitsreformen antas derfor å skulle ha en effekt på styringsdialogen mellom 

byrådsavdelingene og deres underliggende virksomheter. Tildelingsbrevene er ikke det eneste 

forumet hvor styringsdialogen mellom byrådsavdeling og etat foregår, men blir beskrevet som 

sentral for grunnlaget av planleggingen i etaten (Byrådsavdeling for samferdsel, miljø og 

næring 2010: 3). Sammen med budsjettdokumentene blir tildelingsbrevene trukket frem som 

«[…] de viktigste dokumentene i den årlige styringsdialogen mellom byrådsavdeling og etat» 

(Byrådsavdeling for finans og næring 2011: 2). Tildelingsbrevene består av 

operasjonaliseringer av byrådets overordnede mål i Sak 1 (byrådets forslag til budsjett og 

økonomiplan) i form av resultatkrav til byrådsavdelinger og deres underliggende etater. En 

analyse av tildelingsbrevene vil derfor kunne fortelle oss noe om den reelle styringen av 

etatene i Oslo kommune. I byrådets forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-

2023 fremheves det at tillit skal være strategi og arbeidsform for kommunen, og ha en effekt 

på hvordan mål- og resultatstyringen praktiseres (Byrådet 2019: 2, 3). Siden det er snakk om 

et operativt styringsdokument, forventer jeg ikke å finne retorikk i tildelingsbrevene. I 

motsetning til politiske tekster er tildelingsbrevene et styringsverktøy, og formuleringene 

forventes å forekomme deretter.  
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Tabell 1 Oversikt over utvalg av tildelingsbrev 

Etat År Totalt antall 

Barne- og familieetaten 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020 

11 

Beredskapsetaten 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019 

7 

Boligbygg Oslo KF 2010, 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018, 

2019 

9 

Brann- og redningsetaten 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019 

7 

Byantikvaren 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019 

6 

Bydelene 2014, 2015, 2016, 2019, 

2020 

5 

Bymiljøetaten 2011, 2013, 2016, 2017, 

2018, 2019 

6 

Deichman bibliotek 2018, 2019 2 

Eiendoms- og 

byfornyelsesetaten 

2009, 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019 

11 

Energigjenvinningsetaten1 2015, 2016, 2018, 2019 4 

Enhet for mangfold og 

integrering 

2014, 2015, 2016, 2017, 

2018 

5 

Fornebubanen 2017, 2018, 2019 3 

Friluftsetaten2 2010, 2011 2 

Gravferdsetaten 2009, 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016, 

2017, 2019, 2020 

11 

Helseetaten  2014, 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020 

7 

Hjelpemiddelformidlingen3 2017, 2018, 2019 3 

Idrettsetaten4 2010, 2011 2 

Kemnerkontoret 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017, 

2019, 2020 

10 

Klimaetaten 2017, 2018, 2019 3 

Klima- og 

energiprogrammet5 

2014, 2015, 2016 3 

Kommuneadvokaten 2014, 2015, 2016, 2017, 

2019, 2020 

6 

 
1 Ble slått sammen til Renovasjons- og gjenvinningsetaten sammen med Renovasjonsetaten i 2020 
2 Innlemmet i Bymiljøetaten i 2011 
3 Tidligere Hjelpemiddelteknisk enhet 
4 Innlemmet i Bymiljøetaten i 2011 
5 Midlertidig etat erstattet av Klimaetaten i 2016 
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Kultur- og idrettsbygg 

Oslo KF 

2015, 2016, 2017, 2018, 

2019 

5 

Kulturetaten 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019 

10 

Munchmuseet 2011, 2012, 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019, 

2020 

9 

Næringsetaten 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019 

10 

Omsorgsbygg Oslo KF 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 

10 

Oslo Havn KF 2013, 2015, 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019 

7 

Plan- og bygningsetaten 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019 

6 

Renovasjonsetaten6 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019 

10 

Rådhusets 

forvaltningstjeneste 

2014, 2015, 2016, 2017, 

2019, 2020 

6 

Samferdselsetaten7 2010, 2011 2 

Sykehjemsetaten 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 

10 

Trafikketaten8 2010, 2011 2 

Undervisningsbygg Oslo 

KF 

2011, 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017, 2018, 

2019 

9 

Utdanningsetaten 2014, 2015, 2016, 2018, 

2019, 2020 

6 

Utviklings- og 

kompetanseetaten 

2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020 

11 

Vann- og avløpsetaten 2016, 2017, 2018, 2019, 

2020 

5 

Velferdsetaten 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019, 

2020 

9 

Totalt antall brev  250 

Totalt ordantall  659036 

 
6 Ble slått sammen til Renovasjons- og gjenvinningsetaten sammen med Energigjenvinningsetaten i 2020 
7 Innlemmet i Bymiljøetaten i 2011 
8 Innlemmet i Bymiljøetaten i 2011 
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Tildelingsbrevene jeg har fått tak i varierer i sideantall og volum. Noen ligger på rundt 7 

sider, mens andre har bortimot 26 sider. Totalt har jeg fått tak i 250 dokumenter i perioden 

2009 til 2020. Det totale ordantallet i dokumentene jeg skal analysere ligger på 659036 ord 

etter forhåndsbehandlingen av dataene. Ideelt sett skulle jeg hatt alle tildelingsbrevene for alle 

etatene i samme periode, men dette har ikke vært mulig. I skrivende stund ligger 14 

tildelingsbrev fra 2020 tilgjengelig på Oslo kommunes nettside. Alle tildelingsbrevene fra 

2020 som blir tilgjengelige innenfor en rimelig tidsavgrensning i forbindelse med fristen for 

innlevering av masteroppgaven er inkludert i analysen, i tillegg til et jeg ble tilsendt på 

forespørsel som enda ikke har blitt lagt ut. På grunn av tidsfrist for innlevering og hvor mye 

tid analysen har tatt, har jeg satt en grense på datainnsamlingen til begynnelsen av mars 2020. 

Tildelingsbrev for 2020 som blir tilgjengelige på nettsiden til Oslo kommune etter dette er 

derfor ikke inkludert i analysen. Videre har det vist seg at det har vært spesielt utfordrende å 

spore opp de aller eldste tildelingsbrevene.  

Tabell 1 viser en oversikt over utvalget av tildelingsbrev som er inkludert i min analyse. 

Utvalget bærer preg av behovet for et tilstrekkelig antall observasjoner for statistisk analyse, 

samt utfordringer med å spore opp de aller eldste brevene i den perioden jeg har avgrenset. 

Det vil derfor være skjevheter i utvalget. Jeg valgte i utgangspunktet studieperioden 2010 til 

2020, men fikk to tildelingsbrev fra 2009, som jeg valgte å inkludere for å øke datagrunnlaget, 

men disse ble ikke forespurt om da jeg samlet inn data. I perioden 2010 til 2020 vil det totalt 

være 11 tildelingsbrev som potensielt er tilgjengelige per etat, sett at etaten har eksistert hele 

perioden. Basert på hvilken byrådsavdeling etatene hører til, fordeler de enkelte etatene jeg 

har fått 11 tildelingsbrev fra seg på politikkområdene finans, byutvikling, oppvekst og 

kunnskap, samt kultur, idrett og frivillighet. Dette tilsvarer fire etater, som vil si halvparten av 

de totalt åtte byrådsavdelingene i Oslo kommune. Etatene jeg har fått nest flest tildelingsbrev 

fra er Kemnerkontoret, Kulturetaten, Næringsetaten, Omsorgsbygg Oslo KF, 

Renovasjonsetaten og Sykehjemsetaten. Disse fordeler seg på politikkområdene finans, 

næring og eierskap, miljø og samferdsel, kultur idrett og frivillighet, samt eldre, helse og 

arbeid. Dette utgjør fem av Oslo kommunes byrådsavdelinger. Sammen med 

politikkområdene jeg har fått flest tildelingsbrev fra utgjør dette en god spredning over 

byrådsavdelingene, sett bort fra at det ikke omfatter noen av etatene fra byrådslederens 

kontor, og som derfor utgjør en skjevhet i mitt utvalg. Byrådslederens kontor består av 

Beredskapsetaten, Kommuneadvokaten og Rådhusets forvaltningstjeneste, som jeg har fått 

henholdsvis 7, 6 og 6 tildelingsbrev fra. Trafikketaten, Idrettsetaten, Samferdselsetaten, og 



32 

 

Friluftsetaten ble innlemmet i Bymiljøetaten i 2011, og på grunn av studieperioden jeg har 

satt har det resultert i at jeg bare har to tildelingsbrev fra de nå nedlagte etatene. Samtidig har 

jeg fått 6 tildelingsbrev fra Bymiljøetaten, som kan være med på å veie opp en potensiell 

skjevhet når det gjelder de politikkområdene. Deichman bibliotek ble først en egen etat i 

2018, og inngikk før det i tildelingsbrevene til Kulturetaten, som jeg har 10 tildelingsbrev fra. 

Det samme gjelder for Fornebubanen som ble opprettet som egen etat i 2017, og Klima- og 

miljøprogrammet som var midlertidig enhet før Klimaetaten ble opprettet i 2016. Oslo Origo 

ble først organisert som en etat i 2020, og tildelingsbrevet er derfor ikke inkludert i analysen.  

Skjevheter i utvalg kan være med på å påvirke studiens representativitet, så det er viktig å 

tenke på hva man antar at funnene i analysen skal kunne generaliseres til. Siden Oslo 

kommune skiller seg fra majoriteten av kommunene i Norge har ikke denne studien som 

hensikt å skulle generalisere til hver enkelt av Norges kommuner. Oslo kommune blir her 

brukt som case for å få bedre kunnskap om tillitsreformen og hva den kan ha å bety for 

styringsdialogen mellom over- og underordnet. I mitt tilfelle er analyseenhetene etatene i Oslo 

kommune, og det antas at enhetene skal være like. Likevel vil skjevheter i antall 

tildelingsbrev fra hver enkelt enhet potensielt kunne være en feilkilde. I mitt tilfelle kan det 

for eksempel tenkes at effektene av tillitsreformen som jeg ønsker å spore er sterkest utrykt i 

enkelte etaters tildelingsbrev. I denne analysen kan det tenkes å være tilfelle, for eksempel 

fordi Sykehjemsetaten og Helseetaten har jobbet med tillitsmodell som et prosjekt i 

hjemmetjenesten siden desember 2015, som et ledd i arbeidet med tillitsreformen. Ord som 

betegner nye måter å styre på, som en følge av tillitsreformen, vil derfor antas å kunne dukke 

opp hyppigere i disse dokumentene. Tildelingsbrevene fra Sykehjemsetaten og Helseetaten 

utgjør imidlertid til sammen 17 av 250 dokumenter, noe som begrenser muligheter for å 

påvirke resultatenes representativitet.  

Majoriteten av dokumentene ble samlet inn ved å ta kontakt med den enkelte etaten, og i noen 

tilfeller byrådsavdelingen. Et fåtall ble funnet på egenhånd gjennom tjenesten e-innsyn, mens 

alle brev fra 2018 og 2019, samt enkelte fra 2020, lå tilgjengelig på nettsiden til Oslo 

kommune og kunne lastes ned derfra.  

Studieperioden kan også antas å påvirke potensialet for å fange opp effekter av tillitsreformen. 

Spørsmålet blir da om det er rimelig å påstå at jeg har tilstrekkelig med år for å fange opp 

effektene. Det er vanskelig å skulle påstå at effektene av tillitsreformen burde komme 

umiddelbart etter byrådssak 1055/17. Samtidig er et sentralt moment i denne sammenheng at 
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tillitsreformen ble satt på dagsorden allerede i 2015 (Byrådsplattformen 2015: 12), og kan 

derfor tenkes å ha gjennomgått en modningstid før 2017.  

3.2.2 Operasjonaliseringer 

På bakgrunn av teori og beskrivelser av hvilke effekter tillitsreformen skal ha på 

styringsdialogen mellom byrådsavdeling og virksomhet har jeg utviklet et sett med ord som 

operasjonalisering på indikatorene «målformuleringer», «rapporteringskrav», «resultatkrav», 

«detaljstyring» og «tillitsbasert styring og ledelse». Validiteten til min analyse avhenger av at 

ordlisten jeg har valgt samsvarer med begrepene jeg har operasjonalisert. For å imøtekomme 

dette på best mulig måte har jeg lest gjennom et utvalg av tildelingsbrevene som er brukt i 

analysen, slik at jeg har fått et bedre bilde på hvordan indikatorene brukes i den aktuelle 

styringsdialogen. 

Oversikten over indikatorene og ordene som er knyttet til dem kan leses i tabellene under. 

Indikatorer Måles ved å se på forekomst av ordene: 

Målformuleringer mål, måltall, målet, målene, 

virksomhetsmål, virksomhetsmålet, 

virksomhetsmålene, delmål, resultatmål, 

måltallene, delmålene, delmålet, 

resultatmålene, resultatmålet 

Rapporteringskrav rapportering, rapporteringen, rapport, 

rapportere, rapporteres, rapporteringene, 

rapporteringskrav, rapporteringskravene, 

rapporteringskravet, dokumentere, 

oppfølging, evaluering, evalueringen 

Resultatkrav  resultater, resultatindikator, 

resultatindikatoren, resultat, 

resultatoppfølging, resultatoppfølgingen, 

måloppnåelse, måloppnåelsen, resultatkrav, 

resultatkravene, resultatkravet, resultatet, 

måle 

Detaljstyring frist, fristen, fristene, frister, innen, skal, må, 

krav, krever, kravene, kravet, kontroll, 

kontrollere 
Tabell 2: Operasjonalisering av indikatorer for mistillitsord 
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Indikator Måles ved å se på forekomst av ordene 

Tillitsbasert styring og ledelse/effekt av 

tillitsreformen 

tillit, dialog, dialogen, tillitsbasert, 

samarbeid, samarbeide, samarbeidet, 

samhandling, samhandle, samhandlingen, 

medvirkning, felles, tillitsreform, 

tillitsreformen 
Tabell 3 Operasjonalisering av indikator for tillitsbasert styring og ledelse 

Indikatorene og ordene knyttet til dem er valgt på bakgrunn av oppgavens teoretiske og 

empiriske forankring, samt formuleringene i tildelingsbrevene. Hvis tillitsreformen skal ha 

hatt effekt på tildelingsbrevene, er forventningen at forekomsten av ordene i tabell 2 har gått 

ned, mens forekomsten av ordene i tabell 3 har gått opp. Indikatorenes teoretiske forankring 

handler om hvordan fravær av tillit betyr bruk av forholdsregler for å regulere forholdet 

mellom over- og underordnet (prinsipal og agent), for å sikre ansvarsutkreving i situasjoner 

hvor agenten, eller i dette tilfellet etatene, skal handle på vegne av sine prinsipaler, som her er 

representert av byrådsavdelingene. I den sammenheng vil det i en relasjon med liten grad av 

tillit være nødvendig med eksterne kontrollmekanismer i form av mange målformuleringer, 

hyppig oppfølging i form av resultat- og rapporteringskrav, samt generelle formuleringer som 

begrenser etatens handlingsrom, her forstått som detaljstyring. Et forhold med tillit mellom 

byrådsavdeling og underliggende etat vil derimot ifølge oppgavens teoretiske forankring være 

i tråd med forvalterteorien, og således være preget av kollektivistisk atferd. Tillit blir brukt 

som styringsvirkemiddel, og ansvarsfølelse for virksomhetens beste trumfer aktørenes 

særinteresser. Derfor vil ord som blant annet «samarbeid», «dialog» og «felles» kunne fange 

opp dette. Oslo kommunes egne beskrivelser av tillitsbasert styring har fungert som en 

inspirasjon til indikatorene ved at de beskriver at en del av arbeidet med tillitsreformen vil 

være å gå gjennom rapporteringskravene i flere sektorer, med mål om å avbyråkratisere 

tjenesteproduksjonen (Byrådsplattformen 2015: 12). Dette skal måles ved å se på indikatoren 

for henholdsvis rapporterings- og resultatkrav. Videre beskrives det at tillit som 

styringsstrategi skal kjennetegnes av færre mål og redusert detaljstyring (Byrådssak 1055/17: 

1). Det hevdes også at dette skal påvirke styringsdialogen mellom byrådsavdeling og etat, og 

skal komme til syne i tildelingsbrevene ved at målformuleringer, detaljer og rapporteringskrav 

begrenses (Byrådets årsberetning 2016: 53). 

Siden første del av analysen til denne studien er en ordtelling av spesifikke ord er det viktig å 

presisere at utformingen av de ulike målformuleringene og resultat-/rapporteringskravene er 

forskjellig fra etat til etat. I den sammenheng kan man spørre seg om det er relevant å måle 
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«målformuleringer» ved å se på forekomsten av ulike former av ordet «mål», eller hvorvidt 

omfanget av ordet «resultatkrav» sier noe om mengden av resultatkrav. For det første kan det 

argumenteres for at en ordtelling av ordene som jeg har operasjonalisert som indikatorene vil 

si noe om omtalen av mål, og på den måten få et svar på om fokuset på mål har gått ned. For 

det andre har jeg lest et utvalg av tildelingsbrevene og forsøkt å plukke ut ord som går igjen 

under de ulike kategoriene på tvers av tildelingsbrev, og på den måten finne de ordene som på 

best mulig måte kan gi et mål på det jeg skal se på. Et eksempel på ord som går igjen er 

ordene som er sortert under «detaljstyring». Ord som «skal», «må» og «krav» går igjen i 

tildelingsbrevene hvor mål og krav om rapportering og resultater beskrives, det samme 

gjelder ulike former for ordet «rapportere». Således kan det argumenteres for at indikatorene 

utfyller hverandre, og sammen gir et helhetlig bilde på målet på styring uten tillit. Videre har 

noen av tildelingsbrevene gjerne egne avsnitt for resultatkrav under hvert saksområde, hvor 

ordet «resultatkrav» kommer flere ganger som overskrift. Her dukker også ord som «skal», 

«må», «frist» og «rapportere» opp. Etter å ha lest et utvalg av tildelingsbrevene kan det derfor 

hevdes at ordene og indikatorene jeg har plukket ut kan måle hvordan byrådsavdelingene 

styrer sine underliggende etater.  

3.3 Reliabilitet 

Reliabilitet handler om hvor pålitelig og etterprøvbar analysen er. Generelt sett anses 

kvantitativ tekstanalyse som en metode hvor dette i stor grad oppfylles på bakgrunn av at 

analysen og kodingen er basert på konkrete tekster, hvor forskeren har en passiv rolle og det 

ikke gis særlig rom til tolkning (Bratberg 2018: 121). Likevel krever en reliabel analyse 

åpenhet, slik at studien kan etterprøves. Særlig relevant for hvorvidt en kvantitativ 

tekstanalyse innehar reliabilitet er forhåndsbehandlingen av tekstene som skal analyseres.   

3.3.1 Forhåndsbehandling av data (Preprocessing) 

Som nevnt er etterprøvbarhet et viktig mål på studiers reliabilitet, altså at andre vil kunne få 

tilsvarende resultat som det originale bidraget. For å tilfredsstille kravene om etterprøvbarhet 

er det derfor viktig å gi en tydelig gjennomgang av prosessen. Derfor vil jeg i denne delen ta 

for meg ulike steg jeg har tatt for å behandle tekstene før analysen, også kalt preprocessing. 

En slik forhåndsbehandling vil alltid innebære informasjonstap, derfor er det svært viktig å 

tenke nøye gjennom valgene man tar i denne delen av forhåndsbehandlingen av dataene.  
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Før jeg startet på analysen var det en god del opprydding involvert for at dokumentene skulle 

bli klare til å jobbes videre med. For det første er det en del som kan gå litt galt når man skal 

lese inn PDF-filer som tekst, særlig hvis disse er skannede dokumenter. Dette resulterer 

gjerne i noe «støy» innimellom ordene, som for eksempel rare tegn og ord. Et av 

dokumentene jeg fikk var et skannet dokument av ganske dårlig kvalitet, noe som gjorde det 

vanskelig for dataprogrammet å lese teksten. Dette resulterte i såpass mye støy da teksten ble 

lest inn i R, at jeg bestemte meg for å droppe hele dokumentet. Derfor satt jeg igjen med 250 

tildelingsbrev, istedenfor 251 som var det egentlige antallet dokumenter jeg fikk tak i. En 

annen utfordring er at majoriteten av verktøyene for å behandle tekst i R, gjerne er tilpasset 

engelsk språk. Likevel kan man få gjort mye ved å jobbe rundt og finne andre kreative 

løsninger for å behandle dataene, den eneste ulempen er gjerne at det er litt mer tidkrevende. 

Videre hadde noen av PDF-filene en liten beskjed som ble sendt sammen med 

tildelingsbrevene, i form av «vedlagt ligger tildelingsbrevet for x». Disse sidene ble fjernet før 

analysen, da de ikke var en del av selve tildelingsbrevet. Eventuelle vedlegg til selve 

tildelingsbrevet ble tatt med i analysen, da disse gjerne inneholder økonomiplaner, merknader 

fra bystyret, verbalvedtak, tiltaksskjema og flertallsmerknader for rapportering. Etter at 

dokumentene ble lest inn fjernet jeg såkalte «stopp-ord», som er betegnelsen på ord som 

forekommer ofte, men ikke har så mye innhold, som for eksempel «og», «til», «med» og 

lignende. Her valgte jeg å gjøre et unntak for ordet «skal», som er en del av den norske stopp-

ordlisten i R, siden det er relevant for min analyse. Den norske stopp-ordlisten bærer preg av å 

ha blitt utviklet av noen som ikke nødvendigvis har norsk som morsmål, siden den inneholder 

noen ord som rett og slett ikke er norske. Men siden ingen av de rare ordene dukker opp i 

noen av tildelingsbrevene, så hadde ikke dette noe å si. Jeg lagde også en egen liste over 

stopp-ord, som var ord jeg fant i tekstene etter dokumentene var lest inn og ryddet i, som ikke 

ga mening. Disse er mest sannsynlig resultat av at dataen har tolket for eksempel et stempel 

på dokumentet som et eller flere ord, eller at programmet har forsøkt å tyde noe som er 

skrevet med håndskrift i dokumentet. Disse ble også fjernet. Jeg endret også teksten slik at 

alle ord starter med liten bokstav, slik at ikke statistikkprogrammet skal skille mellom for 

eksempel «etat» og «Etat». Til slutt ble alle tall og tegnsetting fjernet.  

Under innsamlingen av dokumentene ble det tydelig at det var størst utfordring å få 

dokumenter fra de tidligste årene. Derfor har jeg forskjellig antall dokumenter fra hvert år, 

hvor 2016 stikker seg ut som det året med størst tekstvolum. Dette er nok både fordi jeg fikk 

tak i mange fra det året, og at noen av tildelingsbrevene var litt lengre enn de andre årene. 
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Dette har jeg tatt høyde for med å vekte dokumentene. Vektingen ble gjennomført ved å dele 

antall ord fra de ulike årene med det totale ordantallet. På den måten har jeg fått en prosent, 

eller et vektet tall. Disse vektes likt fordi forekomsten av et enkelt ord henger sammen med 

det totale antall ord fra et år. Dette gjør at jeg sitter igjen med en prosent som er 

sammenlignbar, mens forekomsten av enkeltord ikke er det. 
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4 Analyse 

I dette kapitlet kommer en gjennomgang av analysen av tildelingsbrevene. Først går jeg 

gjennom ordtellingen som første del av analysen, før jeg går over på emnemodellen. 

Ordtellingen er en undersøkelse av hvordan bruken av ordene jeg har operasjonalisert som 

henholdsvis indikatorer for «målformuleringer», «rapporteringskrav», «resultatkrav» og 

«detaljstyring» har utviklet seg i tildelingsbrevene fra 2009 til 2020. Det interessante for 

denne oppgaven blir å se hvorvidt forekomsten går opp eller ned, eller om det ikke har skjedd 

noen endring etter 2017. Hvis forekomsten har gått opp eller det ikke har skjedd særlige 

endringer, peker dette i retning av at tillitsreformen ikke har hatt ønsket effekt på 

styringsdialogen mellom byrådsavdeling og underliggende etat. Hvis den spesifikke 

ordbruken derimot har gått ned vil dette være en utvikling i tråd med hensikten bak 

tillitsreformen. Jeg skal samtidig se på utviklingen av et sett ord som jeg har operasjonalisert 

som «tillitsbasert styring og ledelse», altså ord som kan tenkes å prege en styringsdialog hvor 

styringen er basert på tillit. Dersom jeg ser en positiv utvikling på samme tid vil det være med 

på å styrke antakelsen om at tillitsreformen har påvirket styringsdialogen mellom 

byrådsavdeling og underliggende etat i henhold til formålet med reformen.  

Emnemodellen vil gjøre det mulig for meg å se hvilke emner tildelingsbrevene består av, samt 

hvilken betydning de har for tekstsamlingen over tid. Dersom jeg finner et eller flere emner 

som kan knyttes til de operasjonaliserte indikatorene mine, kan jeg undersøke hvorvidt 

betydningen av det emnet har gått opp eller ned fra 2009 til 2020, eller om det ikke har skjedd 

noen endring. Dersom for eksempel et emne knyttet til styring uten tillit viser en nedgang 

etter 2017 vil det kunne indikere at tildelingsbrevene har hatt ønsket effekt på 

styringsdialogen.  

4.1 Ordtelling 

Første del av analysen består av å undersøke forekomsten av ordene knyttet til mine 

indikatorer i tildelingsbrevene fra 2009 til 2020. I dette avsnittet skal jeg skal jeg presentere 

resultatene av ordtellingen som viser forekomst av ordene jeg har operasjonalisert som 

henholdsvis styring med og uten tillit. Først ser jeg på utviklingen av forekomsten av ord som 

ikke indikerer tillit, før jeg sammenligner med ordene jeg har operasjonalisert som styring 

med tillit. 
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Oversikt over indikatorene for mistillitsord 

Hvis vi først ser på indikatorene som representerer styring uten tillit, viser figuren over at ord 

knyttet til «detaljstyring» har klart høyest prosentandel sammenlignet med de andre 

indikatorene, her representert med den rosa streken i figur 1.  

 

Figur 1: Utviklingen av indikatorene for styring uten tillit 

«Detaljstyring» stiger markant fra 2015, men holder seg relativt jevn etter 2017, som 

indikeres med den røde vertikale streken på x-aksen. Indikatoren for «målformuleringer» 

holder seg noenlunde jevn etter 2017, mens både «rapporteringskrav» og 

«resultatforventninger» er mer på vei ned den samme tiden. «Resultatforventninger» får 

imidlertid et lite, svakt oppsving fra 2018. Basert på denne figuren kan det se ut til at arbeidet 

med tillitsreformen har hatt størst effekt på rapporteringskravene og resultatforventningene i 

styringsdialogen mellom byrådsavdeling og underliggende etat. Samtidig har det skjedd store 

endringer for «detaljstyring», men den har holdt seg stabil etter 2017, som etterfulgte en 

ganske oppsiktsvekkende stigning fra 2015. Ord som indikerer «detaljstyring» er altså de 

mest brukte ordene i tildelingsbrevene fra 2009 til 2020, og er den indikatoren som har steget 

mest i årene like før 2017. 

Vi kan også se nærmere på enkeltordene hver for seg, for å få et bilde på hvordan det ser ut 

internt i indikatorene. En oversikt over hvert enkelt ord som jeg har operasjonalisert 

indikatorene for styring uten tillit med blir ganske uoversiktlig siden ordlisten omfatter hele 
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53 ord. Oversikten viser likevel interessante tendenser, så jeg sorterte ut de ti enkeltordene 

med høyest forekomst blant ordene som danner indikatoren for styring uten tillit.  

 

Figur 2: Ordene med høyest forekomst blant indikatorene for styring uten tillit 

Her kan vi se at «skal» skiller seg klart ut, som det ordet med aller høyest prosentandel 

forekomst fra 2009 til 2020. Det er også det enkeltordet som stiger mest blant de ti mest 

brukte ordene. Bruken av ordet «skal» som mål på detaljstyring kan dog tenkes å gi et 

unyansert bilde på formuleringene i tildelingsbrevene, siden det er et ord som blir brukt veldig 

mye i flere sammenhenger, og som endatil defineres som et stopp-ord i den norske stopp-

ordlisten til dataprogrammet R. Likevel vil jeg forsvare inkluderingen av «skal» i analysen 

både på bakgrunn av ordets definisjon, samt hvordan ordet brukes i tildelingsbrevene. I følge 

Stor norsk ordbok, gjengitt på ordnett.no, defineres «skal» blant annet som «påbud», «krav», 

«forsikring» og lignende, samt «nødvendighet». Dette samsvarer med hvordan ordet blir brukt 

i tildelingsbrevene9, hvor «skal» blant annet representerer påbud og krav i form av etatens 

lovpålagte oppgaver, hvilke rutiner og instrukser virksomheten skal skje innenfor, generelle 

oppgaver, tiltak som skal iverksettes, og lignende. I tråd med oppgavens teoretiske 

resonnement viser eksempler av bruken av «skal» i tildelingsbrevene at det blir brukt for å 

begrense handlingsrommet til etaten, ved å gi en klar og tydelig definisjon av hvilke krav, 

påbud, rutiner og regler som gjelder for virksomheten:  

 
9 Basert på en gjennomgang av 11 tilfeldige tildelingsbrev fra alle årene (2009-2020) 
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«Det skal rapporteres om forventede resultater knyttet til overnevnte måltall for etaten i 

rapporteringen pr. tertial og i årsberetningen» (Byrådsavdeling for byutvikling 2009: 6). 

«Kemnerkontoret skal innen utgangen av 2010 ha utarbeidet en informasjonsstrategi» 

(Byrådsavdeling for finans 2010: 9). 

«Det understrekes at etaten skal behandle søknader innen serverings-, salgs- og 

skjenkeområdet innenfor gitte måltall» (Byrådsavdeling for kultur og næring 2015: 5). 

Et annet viktig moment i forsvaret av inkluderingen av ordet «skal» i analysen er relatert til 

forhåndsbehandlingen av dokumentene før analysen, nærmere bestemt vektingen av ord, som 

ble beskrevet nærmere i avsnitt 3.3.1 om forhåndsbehandling av data. Ved å dele antall ord fra 

de ulike årene med det totale ordantallet har jeg fått en prosent som gjør forekomsten 

sammenlignbar.  

I tillegg til ordet «skal», som representerer indikatoren for «detaljstyring», finner vi ordene 

«må», «innen» og «krav» som også er definert under samme indikator. Ordene 

«rapportering», «oppfølging» og «rapportere» danner grunnlaget for indikatoren 

«rapporteringskrav», mens «mål» og «måltall» indikerer «målformuleringer». Til slutt finner 

vi ordet «resultatkrav» som jeg har operasjonalisert som indikatoren «resultatkrav». Alle de 

enkelte indikatorene som representerer styring uten tillit er derfor representert blant ordene 

innenfor denne kategorien med høyest frekvens i tildelingsbrevene. Samtidig ser vi at det er 

indikatorene «detaljstyring» og «rapporteringskrav» som har med flest ord blant de ti høyeste 

ordene for styring uten tillit. For å få en bedre oversikt over variasjonen i de andre ordene 

med høyest frekvens blant ordene som ikke indikerer tillit, undersøkte jeg figuren nærmere 

uten ordet «skal»: 
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Figur 3: Ord med høyest forekomst, uten "skal" 

Her kan vi se at frekvensen til flere av ordene går ned etter 2017, noen tydeligere enn andre. 

Videre ser det ut til at det har vært størst variasjon i ordbruken hos tildelingsbrevene i årene 

før 2017. Ord som «mål», «oppfølging», «må» og «rapportering» går ganske klart ned etter 

2017, mens ord som «rapportere» og «resultatkrav» holder seg relativt jevne med en svakere 

nedadgående tendens. Ordet «innen» går faktisk opp etter 2017, men starter en negativ trend 

fra 2018. Det er ett ord som ser ut til å øke ganske markant i tildelingsbrevene etter 2017, og 

det er ordet «krav», som er et av ordene i operasjonaliseringen for «detaljstyring». Ordet 

«måltall» stiger fra 2016 til 2017, før det har en ganske jevn varierende tendens etter 2017.  

I neste figur har jeg lagt alle indikatorene for styring uten tillit sammen, for å se hvordan 

utviklingen ser ut samlet. 
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Figur 4: Samlet oversikt over indikatorene for styring uten tillit 

Figuren viser at bruken av ord som ikke indikerer tillit går klart ned etter 2017, hvor det først 

når et høydepunkt før det viser en nedadgående tendens. Samlet sett kan det se ut som at noe 

har ført til en nedgang i ord knyttet til «detaljstyring», «målformuleringer», 

«rapporteringskrav» og «resultatkrav» etter 2017, mens når man ser på indikatorene hver for 

seg, ser det ut som at effekten i første rekke gjelder for «resultat»- og «rapporteringskrav». 

Figuren med alle indikatorene slått sammen viser at prosentandelen i 2017 er på høyden med 

de aller høyeste årene rundt 2011 og 2013, men går bratt nedover etter 2017. Dette er en trend 

som fortsetter til 2020.  

Oversikt over indikatoren for tillitsbasert styring og ledelse 

Figuren for alle 14 ordene knyttet til indikatoren for tillitsbasert styring og ledelse er nokså 

rotete, men viser likevel noen interessante tendenser. Ordene i denne indikatoren har 

merkbare variasjoner og svingninger. Vi ser at ordet «felles» har fått et skikkelig oppsving fra 

omtrent 2017, og stiger videre frem til 2020. Sammen med «felles» kan vi se at forekomsten 

av ordet «samarbeid» er høyere etter 2017 enn det var før. Resten av enkeltordene holder seg 

relativt stabil, samtidig som at ordet «dialog» har et lite oppsving etter 2019.  
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Figur 5: Ord knyttet til tillitsbasert styring og ledelse 

I figur 6 sammenlignes en samlet kategori bestående av indikatorene for styring uten tillit med 

indikatoren for tillitsbasert styring og ledelse. Figuren viser at forekomsten av ord knytte til 

styring med tillit har en svak positiv utvikling over tid, mens prosentandelen av ordene som 

ikke indikerer tillit blir mindre, med en tydelig knekk fra og med 2017.  

 

Figur 6: Samlet oversikt over mistillitsord sammenlignet med ord som indikerer tillitsbasert styring og ledelse 

Den positive tendensen for ordene som indikerer tillit er imidlertid ikke tydelig avgrenset til 

rett etter 2017, da den faktisk går litt ned, før den snur rundt 2019. Den nedadgående 
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tendensen for ordene som ikke indikerer tillit er tydeligere enn utviklingen hos ordene som 

indikerer styring med tillit.  

Hvis vi ser på indikatorene, presentert i figur 7, hver for seg ser vi at indikatoren for 

tillitsbasert styring og ledelse, representert med den grønne linjen, går opp fra 2016 til 2017, 

før den får en liten nedgang etter 2017. Utviklingen snur imidlertid fra negativ til positiv når 

vi beveger oss fra 2019 til 2020. Indikatoren for detaljstyring er oppsiktsvekkende nok på sitt 

høyeste rundt 2017, og holder seg relativt stabilt derfra og frem til 2020, men man ser 

antydninger til en svak nedgang i prosentandel. Litt tydeligere nedgang ser vi på indikatorene 

for prosentandel målformuleringer og rapporteringskrav, representert henholdsvis med den 

mørkegule og blå streken. Størst nedgang ser vi i prosentandel rapporteringskrav. 

Prosentandelen for indikatoren som representerer resultatkrav, den lilla streken i figuren, har 

også en ganske kraftig nedgang rundt 2017, men man kan se en svak positiv utvikling fra 

2019 til 2020. 

 

Figur 7: Sammenligning av indikatorene for styring med og uten tillit 

4.1.1 Kort oppsummering av ordtelling 

Så for å gi en foreløpig oppsummering på ordtellingen, hva forteller dette oss om hvorvidt 

tillitsreformen har gjort utslag på tildelingsbrevene? Ordtellingen alene viser en tendens til at 

forventningene om at tillitsreformen har påvirket styringsdialogen til en viss grad kan være 

innfridd. På den ene siden kan vi se et svakt oppsving i bruken av ord knyttet til styring med 
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tillit. Stigningen er imidlertid ganske jevn, og følger en kontinuerlig positiv trend fra 2009 og 

fremover, heller enn at man ser et tydelig skifte etter 2017. Ser man på de fire indikatorene for 

styring uten tillit i ett, som vist i figur 4 og 6, kan vi se en tydeligere endring, hvor 

forekomsten av ord knytte til styring uten tillit går ganske kraftig ned etter 2017, etter å ha 

steget med nesten 2% fra 2015 til 2017. Samtidig vil det lønne seg å undersøke dette nærmere 

med en metode som gir mer robuste resultater. Resultatene fra en estimering av en 

emnemodell vil ha større forutsetning for å vise konsepter i teksten tydeligere enn det 

enkeltord gjør, og det kan således knyttes større sikkerhet til utfallet av emnemodelleringen. 

4.2 Emnemodell (Topic model) 

I denne delen skal jeg gå gjennom andre del av oppgavens analyse, nemlig topic models, som 

jeg oversetter til emnemodellering. Her skal jeg undersøke dokumentenes underliggende 

emner for å se om jeg finner et som er knyttet til en eller flere av indikatorene av interesse. 

Videre skal jeg se hvorvidt eventuelle relevante emner har fått større eller mindre betydning 

fra 2009 til 2020. I tråd med oppgavens problemstilling forventer jeg at eventuelle emner 

knyttet til styring med tillit vil får større betydning etter 2017, mens emner knyttet til resultat- 

og rapporteringskrav, målformuleringer og detaljstyring vil få mindre betydning etter 2017. 

Etter å ha ryddet i dataene og fått de inn i riktig format ved å knytte teksten til metadataene 

jeg trenger, må det gjøres noen steg for å estimere modellen og velge riktig modell til videre 

analyse. Som nevnt skal jeg i denne analysen benytte meg av emnets utbredelse per år som 

forklaringsvariabel, som vil si at jeg skal undersøke hvordan metadata om hvilket år 

tildelingsbrevene er fra påvirker hvor ofte et bestemt emne ble skrevet om i dokumentene. 

Dette gjøres ved at hvert dokument behandles som en blanding av flere emner, og emnenes 

utbredelse forteller oss hvor stor betydning hvert enkelt emne har for dokumentene i hvert 

enkelt år. I mitt tilfelle skal utbredelsesvariabelen være en funksjon av variabelen min for år, 

som går fra 2009 til 2020 og forteller oss hvilket år hvert av tildelingsbrevene er fra.  

4.2.1 Spesifisering og valg av emnemodell 

Som nevnt er emnemodellering er en ikke-veiledet metode, som vil si at forskeren ikke 

definerer kategorier på forhånd ved å håndkode. Innenfor emnemodellering er det likevel sånn 

at forskeren må ta en beslutning når det gjelder antall emner (K) modellen skal estimeres med. 
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Antallet emner som defineres før man kjører modellen er av betydning for resultatet, men hva 

som er riktig antall emner er noe som er vanskelig å finne et helt bestemt svar på (Roberts 

et.al 2014: 6). Antallet emner i en emnemodell påvirker hvor «finkornet» emnemodellen blir, 

og sier noe om hvor detaljert hvert enkelt emne i modellen er. Som nevnt består en tekst av 

flere underliggende emner. Hvis en for eksempel ser for seg at man skal se nærmere på en 

samling tekster som inneholder de overordnede emnene «politisk teori», «internasjonal 

politikk», «komparativ politikk» og «offentlig politikk og administrasjon» vil man ved å 

estimere en modell med fire emner få emner som inneholder ord relatert til disse kategoriene 

med statsvitenskapelige fagretninger. Hvis man derimot går for en mer finmasket inndeling 

kan det tenkes at inndelingen blir mer detaljert og at man derfor får emner som tidligere ville 

blitt sortert under «politisk teori», for eksempel emnene «demokratiteori», «kritisk teori» og 

«politisk filosofi», som egne emner. Istedenfor «internasjonal politikk» får man nå emner som 

«internasjonal politisk økonomi», «sikkerhetspolitikk» og «internasjonal ressurspolitikk». 

«Komparativ politikk» kan tenkes å bli erstattet med «politisk atferd» og «politiske 

institusjoner», mens «offentlig politikk og administrasjon» kan tenkes å deles inn i emnene 

«organisasjon og ledelse», «politikk i sentraladministrasjonen» og «lokal forvaltning». 

Roberts et.al (2014: 6) argumenterer for at samlinger med tekster som har et stort og variert 

innhold, som for eksempel en samling akademiske journalartikler, krever flere 

forhåndsdefinerte emner enn analyser av svar på spørsmål fra spørreundersøkelser. Her 

brukes 50-100 som eksempel på et høyt antall emner som kan passe en analyse av en samling 

akademiske journalartikler (Roberts et.al 2014: 6). I mitt tilfelle har jeg en ganske stor 

samling tekst, med 250 tildelingsbrev av varierende sideantall, men samtidig vil innholdet 

være ganske likt. Det som gjerne skiller tildelingsbrevene fra hverandre vil da være hvilket 

politikkområde etatene hører til, altså etatsspesifikke politikkområder og spesifikke føringer 

som en følge av dette.  

Utfordringene med å finne et klart svar for hvilke valg som er de ‘riktige’ når man estimerer 

emnemodeller er noe alle ikke-veiledede metoder har til felles, og man må derfor argumentere 

utfra hensikt med analysen og hvilke data man har tilgjengelig. Avgjørelsen for hvor mange 

emner en velger før estimeringen av emnemodellen er dermed avhengig av karakteristikken til 

dokumentene som analyseres og målene med analysen. Et mål kan for eksempel være å 

estimere en modell med et antall emner som gjør det mulig å bare identifisere en kategori per 

emne, det vil si å begrense forekomsten av ord som heller passer inn i andre emner, og 

dermed ende opp med så «rene» emner som mulig. Målet blir dermed at emnene er mest 
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mulig semantisk sammenhengende og eksklusive. Semantisk sammenheng handler om at 

ordene med størst sannsynlighet innenfor et emne opptrer i forbindelse med hverandre i 

dokumentene som analyseres. Eksklusiviteten maksimeres når ordene med høyest forekomst 

innad i enkelte emner har liten sannsynlighet for å dukke opp som ord med høy score innenfor 

andre emner. Som et ekstra steg i valideringsprosessen av emnemodellen min, vil det være 

hensiktsmessig å kjøre flere modeller hvor jeg tester antagelsene mine. Dette vil gjøre det 

mulig å forsikre meg om at jeg har funnet et adekvat antall emner. En modell med et 

tilfredsstillende antall emner består av emner som er semantisk sammenhengene, og 

inneholder i størst mulig grad ord som er eksklusive og gir mening for en enkelt 

kategorisering. Det er også viktig at antallet emner gjør det mulig å avdekke et eller flere 

emner som er av betydning for denne analysen. Siden det er en analyse av styring er det 

nødvendig at modellen klarer å avdekke emner som angår dette.  

Før jeg tester antall emner er det nærliggende å anta at på grunn av dokumentenes karakter vil 

emnene kunne samsvare med politikkområder som angår byrådsavdelingene og etene i Oslo 

kommune. Dette vil for eksempel være utdanning, næringsliv, kultur o.l. Siden dokumentene 

som analyseres er en del av styringsdialogen mellom byrådsavdeling og underliggende etat vil 

det også kunne antas at et eller flere av emnene som dukker opp er relatert til 

byrådsavdelingens krav og føringer til deres etater.  
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Figur 8: Eksklusivitet og semantisk sammenheng for emnemodeller med K = 15-60 

Figur 8 viser en oversikt over gjennomsnittlig mål på eksklusivitet og semantisk sammenheng 

på en rekke emnemodeller som ble estimert med henholdsvis K = 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 

50, 55 og 60. Målet på eksklusivitet bør være så høyt som mulig, samtidig som at målet på 

semantisk sammenheng bør være nærmest mulig 0. Siden den rosa linjen som representerer 

eksklusivitet ikke har så stor stigning og flater ut fra og med K = 30 vil jeg se nærmere på 

emnemodellene fra K = 30 og oppover. Stigningen fra og med K = 15, til og med 25 er så stor 

at jeg vil argumentere for at målet på eksklusivitet ikke er tilstrekkelig i disse tilfellene, og 

emnemodellene med de emneatallene blir ikke tatt med videre til vurdering.  

Målenhetene semantisk sammenheng og eksklusivitet er både effektive og tolkbare, men som 

Roberts et.al (2014:7) påpeker kan ikke metodene fullt ut erstatte menneskelig dømmekraft. 

Det anbefales derfor å undersøke emnene nærmere, samt lese noen av tekstene med høyt mål 

innenfor emnene av interesse for å validere beslutningene som nås. Valideringen av antall 

emner i modellen bør altså både ha en kvantitativ og kvalitativ tilnærming. Begge disse 

stegene er mulig å gjøre på en enkel måte innenfor rammeverket av dataprogrammet som 

benyttes. For å få en bedre oversikt over modellenes emner kan man se nærmere på hvilke ord 

som tilhører hvert av emnene for å oppsummere deres semantiske betydning. I den 

sammenheng er det relevant å se på ordene med høyest sannsynlighet innenfor hvert emne 
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(«highest probability words»), såkalte «FREX»-ord, samt ord karakterisert som emnenes 

«lift»- og «score»-ord. Funksjonene som beregner hvilke ord som har høyest sannsynlighet 

innenfor hvert emne har imidlertid en tendens til å prioritere ord med høy frekvens totalt, og 

som dermed ikke nødvendigvis er av semantisk interesse. Derfor kan man ha større nytte av å 

se på emnenes FREX-ord for å kategorisere den semantiske betydningen av emnene (Roberts 

et.al 2014: 5). Dette er ord som både har høy frekvens, samtidig som de er eksklusive for det 

emnet de havner inn under. «Lift» vekter ordene ved å dele på frekvensen de har i andre 

emner, slik at ord som sjeldent dukker opp i flere enn et emne får størst vekt. «Score» 

fungerer på en lignende måte, men da skjer vektingen ved at loggfrekvensen for ordet i et 

emne deles med loggfrekvensen for det samme ordet i andre emner (Roberts et.al 2019: 13).  

En nærmere gjennomgang av emnemodellen med K = 30 emner viser at emnenes FREX-ord i 

stor grad deler seg inn i henhold til politikkområder og etatsspesifikke ord. Modellen som 

estimeres med 35 emner får en litt mer finmasket inndeling, og flere nyanser som gir mening 

når det gjelder politikkområdene. Hverken K = 30 eller 35 har emner som er direkte relatert til 

styring slik det er operasjonalisert i denne oppgaven, så det vil være hensiktsmessig å 

undersøke videre. Den estimerte modellen med K = 40 består i stor grad av emner knyttet til 

byrådsavdelingenes politikkområder, samt etatsspesifikke ord som for det meste er 

sammenhengende. I tillegg får jeg opp mer generelle ord relatert til budsjett, saksbehandling, 

byrådets rolle, i tillegg til et emne som er i tråd med min operasjonalisering av styring. En 

ulempe med modellen med 40 emner ser vi langs den blå linjen i figur 8, nemlig at modellen 

har liten grad av semantisk sammenheng. Samtidig viser en nærmere undersøkelse av 

modellen med K = 45 emner at emneinndelingen blir for finmasket, noe som resulterer i at 

ord som kunne blitt sortert inn under samme emne nå er fordelt på flere emner. Spesifikke 

eksempler på dette er at ord relatert til Kemnerkontoret («kem», «skatt», «kemnerkontoret», 

«eiendomsskatt»), samt Renovasjonsetaten («henteordning», «materialgjenvinning», «avfall», 

«husholdningsavfall», «renovasjon») er fordelt på flere enn ett emne. I tillegg inneholder flere 

emner ord som er relatert til klimasatsing. Jeg vil derfor argumentere for at emnemodellen 

med K = 40 emner er den beste kombinasjonen når det gjelder hensyn til eksklusivitet, 

dokumentenes karakter og formålet med oppgaven. 

Når antall emner er bestemt blir neste steg å estimere flere emnemodeller med K = 40, for å så 

velge ut en basert på modellenes ytelse knyttet til semantisk sammenheng og eksklusivitet. I 

STM-pakken i R fins det funksjoner som gjør dette for meg etter at jeg velger hvor mange 
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runder funksjonen skal kjøre. I dette tilfellet ble funksjonen satt til å kjøre 40 runder. I løpet 

av estimeringen blir modellene med lavest sannsynlighet vraket, før man sitter igjen med 20% 

av modellene med størst sannsynlighet, som deretter blir behandlet helt til modellene er ferdig 

konvergert. For å få en oversikt over modellenes semantiske sammenheng og eksklusivitet 

kan man oppsummere det hele i en figur: 

 

Figur 9: Modellenes semantiske sammenheng og eksklusivitet 

I figuren ovenfor er emnemodellenes gjennomsnittscore representert med tallene fra 1 til 8, 

mens prikkene representerer emnenes score, og hvilken modell de tilhører i henhold til 

hvilken farge de har i figuren. Jeg har altså estimert åtte emnemodeller som alle har 40 emner. 

Ønsket er at målet på semantisk sammenheng er nærmest mulig null, samtidig som at 

eksklusiviteten er så høy som mulig. I figuren vil derfor de beste modellene være de som 

befinner seg lengst mulig til høyre på x-aksen og så høyt som mulig på y-aksen. Begge 

kriteriene bør være oppfylt i tilstrekkelig grad siden den semantiske sammenhengen ikke tar 

høyde for emner som ligner på hverandre, noe målet på eksklusivitet gjør.  
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Resultatene i figur 9 viser at det er flere gode kandidater blant de estimerte emnemodellene. 

Modell 7 har høyest mål på eksklusivitet, men er ikke nærmest null på semantisk 

sammenheng. Modell 1 er nærmere 0 på semantisk sammenheng, men er til gjengjeld ganske 

mye lavere en modell 7 når det gjelder eksklusivitet. Jeg har derfor besluttet å ta emnemodell 

8 med videre i analysen, siden den er nærmest null på semantisk sammenheng, og nest høyest 

på eksklusivitet. Således kan vi si at modell 8 blir et slags kompromiss mellom modell 7 og 1. 

Hvis vi ser på emnenes score i figuren kan vi se at en god del av emnene til modell 8 befinner 

seg høyt oppe til høyre i plottet, noe som styrker begrunnelsen for å velge akkurat den 

modellen til videre undersøkelser. 

4.2.2 Analyse av valgt modell 

Resultatene for emnene i emnemodell 8, som jeg har valgt ut basert på figur 9 viser for det 

første hvorfor det er viktig å ikke bare basere seg på ordene med høyest sannsynlighet når 

man skal finne emnenes semantiske betydning. Ord med høy frekvens i hele samlingen av 

dokumenter har helt klart prioritert her, og jeg ser en del gjengangere. Ord som «etaten», 

«skal» «virksomheten» og «tiltak» går igjen blant flere av emnenes ord med høyest 

sannsynlighet. Dette kommer nok av at dokumentene i analysen er såpass like at dette gir 

utslag for hvilke ord som har høy frekvens totalt i alle tildelingsbrevene. Jeg vil derfor 

kategorisere et utvalg av emnene i modell 8 ved hjelp av emnenes FREX-ord. En fullstendig 

oversikt over FREX-ordene knyttet til emnemodellens 40 emner kan leses helt til slutt under 

vedlegg.  
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Figur 10: Et utvalg av emner og tilhørende FREX-ord for modell 8 

 

Figur 11: Et utvalg av emner og tilhørende FREX-ord fra modell 8 
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Figurene over består av ti emner fra STM-modellen jeg har valgt til videre analyse, og deres 

FREX-ord. Sammen med emnets nummer har jeg laget en tittel på hvert av emnene basert på 

ordene med høyest sannsynlighet og eksklusivitet for emnet.  

Så langt har jeg undersøkt hvilke emner min samling av tildelingsbrev kan sies å bestå av, 

men for å svare på spørsmålet til denne oppgaven er jeg avhengig av at et av emnene består av 

ord som gjør at det kan kategoriseres som et eller flere av indikatorene jeg har operasjonalisert 

basert på oppgavens teoretiske rammeverk og hensikten med tillitsreformen. Heldigvis kan vi 

se av figurene overfor at et av emnene kan knyttes til styringsdialog mellom byrådsavdeling 

og underliggende virksomhet, da det inneholder flere av ordene jeg har operasjonalisert som 

henholdsvis «rapporterings- og resultatkrav». Emne nummer 10, som jeg har kalt «resultat- og 

rapporteringskrav» inneholder ord som kan knyttes til operasjonaliseringen min av en av 

indikatorene mine for styring uten tillit. I tillegg til emnets FREX-ord som kan leses av i figur 

10 har emne nummer 10 score ord som «resultatkrav», «evaluerings-» og 

«målformuleringer». I tillegg følger en del ord som kan knyttes til styringen av underliggende 

virksomhet, men som ikke er tatt med i mine operasjonaliseringer, som for eksempel 

«styringsdialog», «forventninger» og «siktemål». Ved å bruke informasjon om hvilket år 

tildelingsbrevet er fra som forklaringsvariabel, kan jeg estimere hvor stor betydning «resultat- 

og rapporteringskrav» har hatt for tildelingsbrevene i hvert enkelt år fra 2009 til 2020. På 

bakgrunn av dette kan jeg undersøke hvordan emnet «resultat- og rapporteringskrav» 

eventuelt har endret seg etter 2017, og hvorvidt det har fått mindre betydning for 

tildelingsbrevene, slik hensikten med tillitsreformen tilsier. 

Figur 12 viser resultatet av emne nummer 10 som en funksjon av emnets utbredelse fra 2009 

til 2020, med 95% konfidensintervall. Som figuren viser ser vi at betydningen av det 

underliggende emnet for «resultat- og rapporteringskrav» har gått ned fra 2009, og er på sitt 

laveste i 2020. Figuren viser at emnets forventede andel i tildelingsbrevene faktisk halveres 

fra starten i 2009 til slutten i 2020. De stiplede linjene angir konfidensintervallet, og viser at 

det estimerte resultatet er innenfor et 95% intervall. «Expected topic proportion» er et mål på 

emnets andel i dokumentsamlingen. I dette tilfellet forteller det oss om den forventede 
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andelen temaet for «resultat- og rapporteringskrav» har for tildelingsbrevene som er brukt i 

denne analysen. 

 

Figur 12: Utviklingen av emnets betydning for tildelingsbrevene fra 2009-2020 

Dette betyr at formuleringer knyttet til «resultat- og rapporteringskrav» har fått mindre 

betydning for tildelingsbrevene over tid. Som vi kan lese av figur 12 har den forventede 

andelen av emnet for «resultat- og rapporteringskrav» halvert seg i tildelingsbrevene fra 2009 

til 2020. Dette gir en indikasjon på at formuleringer rettet mot styring uten tillit har blitt 

mindre viktig i styringsdialogen mellom byrådsavdeling og underliggende etat i Oslo 

kommune. Samtidig ble det ikke avdekket et emne knyttet til tillitsbasert styring og ledelse, 

noe som kan tyde på at tillit i seg selv ikke har fått like stor betydning for tildelingsbrevene 

som først antatt, i henhold til formålet med tillitsreformen. 

4.3 Hovedfunn 

I første del av analysen brukte jeg en ordtelling for å se om forekomsten av ord knyttet til 

henholdsvis styring med og uten tillit i tildelingsbrevene har endret seg som en følge av 

tillitsreformen. Forventningen er at forekomsten av ord knyttet til indikatorene 

«detaljstyring», «målformuleringer», «resultat-» og «rapporteringskrav» har gått ned etter 
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2017, mens ord knyttet til tillitsbasert styring og ledelse har en positiv utvikling på samme tid. 

Dette begrunnes med at en av forutsetningene for tillitsreformen er at den skal være synlig i 

tildelingsbrevene.  

Analysen av ordforekomsten viser for det første at det er ord knyttet til indikatoren for 

«detaljstyring» som har høyest forekomst i hele samlingen av tildelingsbrev. Videre har ikke 

indikatoren for «detaljstyring» like tydelig nedgang som de andre indikatorene for styring 

uten tillit. Indikatoren for «resultatkrav» har brattest nedgang av indikatorene for styring uten 

tillit rett etter 2017, men ser ut til å få et svakt oppsving fra 2018. I figuren som viser de ti 

ordene med høyest forekomst for styring uten tillit ble det tydelig at ordet «skal» skiller seg ut 

som ordet med høyest forekomst, noe som forklarer hvorfor indikatoren for «detaljstyring» 

har så høy prosentandel i tildelingsbrevene. Et viktig funn fra ordtellingen, som vises i figur 6, 

er at forekomsten av ord knyttet til henholdsvis styring med og uten tillit utvikler seg som 

forventet i forbindelse med påstanden om at tillitsreformen skal påvirke styringsdialogen. 

Indikatoren for ord som ikke indikerer tillit får en bratt nedgang etter 2017, mens indikatoren 

for ord som indikerer styring med tillit har en jevn positiv utvikling fra 2009 til 2020. 

Indikatoren for styring med tillit får imidlertid en liten knekk etter 2017, før den snur og øker 

fra 2019. Funnet fra oppgavens andre analyse, emnemodellen, viser at betydningen av emnet 

«resultat- og rapporteringskrav» har blitt mindre i løpet av studieperioden. Analysen av 

emnemodellen er basert på en estimering hvor informasjon om hvilket år tildelingsbrevet er 

fra blir brukt som forklaringsvariabel.  

Både resultatene fra ordtellingen og emnemodellen viser en utvikling som kan tyde på at 

tillitsreformen har hatt instrumentell effekt på styringsdialogen mellom byrådsavdeling og 

underliggende etat. Til tross for at ordet «skal» går opp fra 2014, viser ordtellingen av de 

samlede indikatorene for styring uten tillit at forekomsten går ned. Det at ordet «skal» går opp 

har dermed ikke en så stor effekt på resten av indikatorene. Resultatene fra emnemodellen 

viser en tydelig nedgang i omfanget av «resultat- og rapporteringskrav» fra 2009 til 2020. 

Samtidig ble det ikke avdekket et eget emne knyttet til tillitsbasert styring og ledelse, noe som 

kan tilsi at tillitsreformen i seg selv ikke har kommet eksplisitt til syne i tildelingsbrevene. 

Likevel er nedgangen i forventet andel for emnet «resultat- og rapporteringskrav» så 

betydningsfull at det viser en tendens i retning av at styring uten tillit, slik det er 

operasjonalisert i denne oppgaven, har fått mindre innvirkning på styringsdialogen mellom 

byrådsavdeling og underliggende etat. 
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5 Diskusjon 

I denne delen av oppgaven skal jeg diskutere hovedfunnene i min analyse, med utgangspunkt 

i oppgavens teoretiske rammeverk. Agent- og forvalterteori blir benyttet for å forklare 

hvorvidt Oslo kommune har beveget seg bort fra et kontrolltungt styringsregime, og over på 

styring med tillit. De to teoretiske perspektivene har ulikt syn på hvordan styring og 

ansvarsutkreving arter seg i tilfeller hvor en overordnet delegerer myndighet og oppgaver til 

sine underordnede. Kort oppsummert argumenterer agentteorien for omfattende 

kontrollmekanismer med hensikt å veie opp for interessemotsetning mellom over- og 

underordnet, mens forvalterteorien tar utgangspunkt i arbeideres felles interesse som 

motivasjon til å handle på vegne av virksomhetens beste. Ansvarsutkrevingen trenger i det 

siste tilfellet derfor ikke å bære preg av omfattende bruk av eksterne kontrollmekanismer, 

men vil heller være bygget på tillit.  

Videre skal effektene diskuteres i lys av organisasjonsteoriens forståelse av 

organisasjonsendring og reform. Viser analysen av ordtellingen og emnemodellen at 

tillitsreformen har ført til instrumentelle endringer, eller har den blitt brukt som 

mytemanipulasjon for å legitimere Oslo kommunes byråd? Dersom reformen har ført til 

instrumentelle endringer i tildelingsbrevene vil de være utformet mer i tråd med 

forvalterteorien, heller enn agentteorien. Et viktig diskusjonspunkt vil også være spørsmålet 

om funnene er en følge av årsak eller korrelasjon. Mer spesifikt blir spørsmålet i hvilken grad 

jeg kan argumentere for at eventuelle funn om instrumentelle endringer skyldes 

tillitsreformen, eller at endringene er et resultat av noe annet. Oppgavens empiriske 

undersøkelse har dermed hatt som hensikt å få et tydeligere bilde på hvordan tillitsreformen 

har påvirket styringsdialogen mellom byrådsavdeling og underliggende etat, gjennom å 

analysere en samling tildelingsbrev. 

5.1 Styres virksomhetene i Oslo kommune basert på 

tillit? 

Problemstillingen for denne oppgaven har vært å undersøke hvorvidt tillitsreformen har ført 

til instrumentelle endringer i styringspraksisen for byrådsavdelingene overfor sine 

underliggende etater, eller har det vist seg å bare være en myte? At reformen har vist seg å 

være mytemanipulasjon med hensikt å fungere legitimerende vil vise seg ved at det er en 



58 

 

frikopling mellom vedtak og oppfølging. Utgangspunktet for problemstillingen var usikkerhet 

rundt hva det vil si i praksis å innføre en tillitsreform som skal ha en effekt på virksomheten 

til en organisasjon. Avgrensningen er basert på Oslo kommunes egen hensikt med 

tillitsreformen, altså at den skal få innvirkning på styringsdialogen og således komme til syne 

i tildelingsbrevene fra byrådsavdelingene til sine underliggende etater. En sentral forutsetning 

har vært å undersøke om endringene som en følge av tillitsreformen kan spores i 

tildelingsbrevene. Antagelsen om at tillitsreformen kan være et resultat av mytemanipulasjon 

baserer seg på tillitsreformens noe uklare framtoning, og spørsmål om hva det vil si å vedta 

styring med tillit, hvis det i det hele tatt er mulig (Aspøy 2018: 31). I visse situasjoner kan 

reformer bli brukt for å legitimere virksomheten utenfra, ved at en organisasjon bruker 

elementer fra reformen som retorisk virkemiddel, uten at det fører til praktiske endringer for 

organisasjonen. Det vil således være stor avstand mellom retorikk og praksis.  

Det kan være flere årsaker til at reformer ender opp som mytemanipulasjon, og en av dem kan 

være for å oppnå politisk vinning. Parallelt med diskusjonen om mulige negative 

konsekvenser som en følge av NPM, har styring med tillit blitt trukket frem som alternativ 

den senere tiden. For tilfellet som undersøkes i denne oppgaven, vil det i denne sammenheng 

være relevant å trekke frem at ønsket om å innføre tillitsreformen kommer fra det rødgrønne 

byrådet i Oslo kommune, som består av Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne og SV. Det 

nye byrådet ble valgt inn i 2015 etter 18 år med et Høyrestyrt byråd i hovedstaden. 

Tillitsreformen kan således tenkes å bli brukt som middel for å distansere seg fra sin 

forgjenger, og dermed fremstå som noe nytt. Med dette som utgangspunkt kan det være 

nærliggende å anta at tillitsreformen er et tilfelle av mytemanipulasjon, hvor insentivet til å 

oppnå politisk vinning er større enn å faktisk gjøre instrumentelle endringer i 

styringspraksisen. Det kan samtidig knyttes et ideologisk element til dette, siden NPM med 

sin forbindelse til markedsliberalisme og ideer fra privat sektor gjerne assosieres med 

høyresiden på den politiske skalaen. I Oslo har således byrådslederen lagt vekt på at NPM ble 

brukt som «ratt, pedal og girkasse» i løpet av de 18 årene Høyre satt i posisjon i kommunen, 

og plasserer med dette endringene som har kommet med det nye byrådet i et 

motsetningsforhold til det forrige byrådet (Johansen 2019). Et annet moment i denne 

sammenheng er hvordan NPM i visse tilfeller har blitt knyttet til noe negativ den senere tiden, 

i forbindelse med kritikken som har blitt rettet mot organisasjonsformen fra 80-tallet. Derfor 

kan det være nærliggende å anta at dette representerer et ytterligere insentiv til å bruke 

reformen for å distansere seg fra det som var praksis tidligere. Dette vil være for å tilpasse 
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organisasjonen til de eksterne omgivelsene, noe som vil ha legitimerende effekt. Viktig i 

denne sammenheng er hvordan man gjerne assosierer tillit med noe utelukkende positivt, som 

er med på å påvirke populariteten til tillitsreformen (Bentzen 2016: 204). Tillitsreformen vil 

således kunne antas å oppfattes som en populær myte blant omgivelsene til Oslo kommune, 

og i forlengelsen av dette blir tillit brukt som et viktig verdiord.  

Samtidig som at mye peker på insentiver for at tillitsreformen kan antas å bli brukt for å 

legitimere Oslo kommune overfor sine omgivelser, viser imidlertid resultatet av ordtellingen 

og emnemodellen noe som kan tyde på at tillitsreformen faktisk har fått instrumentelle 

endringer, ved at indikatorene for «detaljstyring, «målformuleringer», «resultatkrav» og 

«rapporteringskrav», slik de er operasjonalisert i denne oppgaven, tar mindre plass i 

tildelingsbrevene enn tidligere. Ordtellingen viser at omfanget av indikatorene knyttet til 

styring uten tillit har gått ned, mens emnemodellen viser at emnet for «resultat- og 

rapporteringskrav» har fått mindre betydning i tildelingsbrevene fra 2009 til 2020. 

Emnemodellens resultater er videre signifikante, innenfor et 95% konfidensintervall. Samtidig 

viser en nyansering av ordtellingen av ord knyttet til detaljstyring at ordet «skal» blir brukt i 

økende grad fra 2017. Dette påvirker imidlertid ikke det faktum at indikatorene for styring 

uten tillit samlet sett går ganske kraftig ned fra 2017. Parallelt med at indikatorene for styring 

uten tillit viser resultatene av ordtellingen at indikatoren for tillitsbasert styring og ledelse har 

økt jevnt i omfang fra 2009 og fremover. Et ankepunkt her er imidlertid at ingen av emnene i 

den estimerte emnemodellen var relatert til tillitsbasert styring og ledelse, noe som kanskje 

kan tyde på at forventningene mine til at tillitsreformen skulle påvirke tildelingsbrevene i 

retning av større fokus på tillit i styringsdialogen, ikke har blitt møtt fullstendig.  

Samtidig er det viktig å stille spørsmål ved om resultatene er en følge av årsak eller 

korrelasjon. Er det rimelig å argumentere at endringene skyldes tillitsreformen, eller kan 

resultatene ha andre forklaringer? Dette er særlig relevant for ordtellingen sin del, siden 

resultatene viser at forekomsten av indikatorene varierer veldig før 2017. Figurene med 

oversikten over ordene med høyest forekomst for styring uten tillit (figur 2 og 3) viser at det 

ikke skjer en klar nedgang etter 2017, samtidig som at den positive utviklingen for 

indikatoren for tillit er jevn over hele studieperioden. Det samme viser figur 1, hvor 

indikatorene holder seg relativt stabile. Til tross for at den samlede indikatoren for styring 

uten tillit går tydelig ned fra 2017 (figur 4 og 6), kan variasjonen som vi ser i denne, samt de 

andre indikatorene, for 2017 tyde på at det kan finnes alternative forklaringer for hvordan 
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utviklingen av ordforekomsten i tildelingsbrevene har utviklet seg. Et sentralt ankepunkt i 

diskusjonen om tillitsreformen er at dette har vært en mye omtalt form for reformering av 

styringsprinsipper i offentlig forvaltning. Som vi har sett gjelder dette både nasjonalt, så vel 

som internasjonalt. I den sammenheng kan det være nærliggende å anse tillitsreformen som en 

internasjonal styringstrend. Et interessant faktum i forlengelsen av dette er at måten det 

offentlige styres på har endret seg med tiden, i takt med internasjonale forvaltningstrender. 

Disse senere forvaltningstrendene har vist seg å favorisere myke og informasjonsbaserte 

styringsvirkemidler, som en erstatning til hardere reguleringer (Vabo 2012: 125, 126). 

Styringsvirkemidlene skal således være rettet mot prosesser, heller enn på innhold og 

resultater, og de antas videre å ikke begrense handlingsrommet til den som blir utsatt for 

styringen i like stor grad som tidligere (Vabo 2012: 127). På grunn av dette kan det være 

nærliggende å argumentere for at endringene i tildelingsbrevene for eksempel kommer som en 

følge av endringer i styringstrender, og ikke direkte av tillitsreformen.  

Variasjonene vi ser i utviklingen av ordforekomsten over tid kan altså tenkes å være et 

resultat av større trender innenfor området styring av offentlige virksomheter. I forlengelsen 

av dette kan det trekkes linjer til litteraturen som knytter tillitsreform og tillitsbasert styring og 

ledelse til styringsparadigmet NPG (Bentzen 2016: 21). I likhet med forvalterteorien (Davis et 

al. 1997: 20) pekes NPG ut som en strategi for å imøtekomme kompleksiteten i offentlig 

sektor (Røiseland et.al 2016: 20). I forbindelse med dette kan det rettes søkelys mot 

litteraturen som fremhever tillitsreformen som et svar på stadig tiltakende krav til en 

velferdstjeneste som blir ytterligere kompleks med årene (Aasland et.al 2015: 2). Med dette 

perspektivet til grunn kan det også argumenteres for at tillitsreformen er et ledd i de nye 

prinsippene og idealene for styring av offentlig sektor, kanskje særlig med tanke på at NPG 

har vært i søkelyset siden 90-tallet (Røiseland et. al 2016: 20). På den ene siden ser vi av 

resultatene av denne analysen at det blir lagt mindre vekt på indikatorene som er 

operasjonalisert i tråd med et strengt kontrollregime i NPMs ånd, og man kan se en utvikling 

bort fra en styringsrelasjon preget av agentteoriens forutsetning for ansvarsutkreving. På den 

annen side kan det ikke uten videre hevdes at dette skyldes tillitsreformen alene. Endringene 

vi ser i offentlig sektor og fokuset på tillitsbasert styring og ledelse kan således være 

tendenser som tyder på at vi beveger oss fra NPM til NPG.  
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6 Konklusjon 

I denne oppgaven har jeg undersøkt tillitsreformen i Oslo kommune, med hensikt å finne ut 

om reformen kan sies å ha resultert i instrumentelle endringer, eller at den er et tilfelle av 

mytemanipulasjon. Oppgavens utgangspunkt har vært å undersøke hva det vil si å innføre 

tillitsbasert styring og ledelse innenfor offentlig forvaltning. Tillitsreform og tillitsbasert 

styring og ledelse er relativt nye fenomener innenfor styring av offentlig sektor, og er sånn 

sett verdt å samle kunnskap om. I forlengelsen av dette vil denne oppgaven forhåpentligvis 

bidra til mer kunnskap på området. Fenomenene har potensialet til å få enda større 

innvirkning på offentlig sektor, og ser i dag ut til å kunne sette preg på valgkampen i 

forbindelse med stortingsvalget i 2021.  

Eventuelle endringer som en følge av tillitsreformen har blitt analysert ved hjelp av 

kvantitativ tekstanalyse, nærmere bestemt ordtelling og emnemodell. Caset for analysen har 

vært Oslo kommune, og dataene som er blitt analysert består av en samling tildelingsbrev fra 

byrådsavdelingene til sine underliggende etater. Hensikten med analysen har vært å undersøke 

om tillitsreformen har fått praktiske implikasjoner for styringsdialogen mellom 

byrådsavdeling og underliggende etat, i tråd med et av målene med tillitsreformen. Oppgaven 

kan således være et bidrag i forståelsen av hvordan reformer kan føre til endringer i 

organisasjoner i forholdet mellom prat og praksis. 

Resultatene fra den empiriske analysen kan tyde på at tillitsreformen kan ha hatt instrumentell 

effekt, ved at forekomsten av ord knyttet til styring uten tillit har blitt mindre, parallelt med at 

ord som indikerer tillitsbasert styring og ledelse har fått større betydning. Emnemodellen viser 

også at betydningen av ord som ikke indikerer styring med tillit har fått mindre betydning for 

tildelingsbrevene. Forventningene jeg hadde på bakgrunn av teori og beskrivelsen av 

tillitsreformen i Oslo kommune ble møtt i forbindelse med ordtellingen. Det samme gjelder 

delvis emnemodellen, hvor det hadde vært tydeligere at tillitsreformen har hatt betydning for 

tildelingsbrevene, dersom et emne knyttet til tillitsbasert styring og ledelse også hadde dukket 

opp som en følge av estimeringen av modellen. Samtidig viser resultatene av emnemodellen 

ganske tydelig at det emnet som faktisk dukket opp, som var relatert til «resultat og 

rapporteringskrav», har fått mindre betydning for utformingen av tildelingsbrevene fra 2009 

til 2020. 
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6.1 Studiens styrker og svakheter 

Det er mange fordeler med bruk av kvantitativ tekstanalyse som analytisk metode. For det 

første er det en viktig forskningsmetode innenfor samfunnsvitenskapen, ved at den gjør det 

mulig å analysere store mengder tekst. Dette gir en unik tilgang til viktig og interessant data i 

form av taler, politiske tekster, partiprogram, styringsdokumenter, nyhetsartikler o.l. 

Analysens grunnlag har vært forekomst av ord som ble kategorisert i tråd med 

forhåndsbestemte indikatorer, noe som gir mindre rom for tolkning enn ved ulike kvalitative 

metoder. Dette er med å sikre både reliabilitet og validitet. Fordeler med emnemodeller er at 

de gjør det mulig å utlede latente emner automatisk, istedenfor at disse antas av en forsker på 

forhånd. Samtidig har jeg undersøkt hvordan et spesifikt emnes utbredelse har endret seg over 

tid ved hjelp av muligheten til å bruke utbredelse gjennom studieperioden som 

forklaringsvariabel. Til tross for at det er mange fordeler ved bruk av kvantitativ tekstanalyse 

er det nødvendig å reflektere over begrensninger ved studien. Det kan for det første stilles 

spørsmål ved studieperioden, som ble avgrenset på forhånd til å være fra 2010 til 2020, men 

med to tildelingsbrev fra 2009 som ble tilsendt på forespørsel om tildelingsbrev fra 2010 og 

fremover. Det kan tenkes at studieperioden burde vært lengre, både med tanke på å fange opp 

effekter før og etter tillitsreformen, samt øke antall dokumenter til analysen. Omfanget av 

dokumenter ble videre begrenset av utfordringer med å spore opp de aller eldste 

tildelingsbrevene. En annen svakhet er knyttet til forhåndsbehandlingen av dataene, hvor de 

skannede dokumentene har vist seg å utgjøre en utfordring. Som vi kan lese av vedlegg 1 har 

et av emnene samlet opp ord hvor mellomrommene har blitt borte («somforventetihtplan», 

«fargekodepå»). Dette fikk jeg ikke til å ordne i forhåndsbehandlingen av data, så det har gått 

ut over både estimeringen av emnemodellen og ordtellingen, da noen av ordene jeg har brukt 

til å operasjonalisere indikatorene kan tenkes å ha blitt borte på grunn av dette.  

Analysen fanger heller ikke opp mulige variasjoner når det gjelder hvordan hver enkelt sektor 

påvirkes av reformen. Siden en av hovedprinsippene for arbeidet med tillitsbasert styring og 

ledelse er at det skal tilpasses sektorens egenart, kan det tenkes at det finnes variasjoner i 

utførelsen av reformen fra enkelte sektorer og virksomheter til andre. Det har imidlertid ikke 

vært formålet med denne oppgaven å avdekke eventuelle variasjoner, siden målet med 

analysen har vært å undersøke om tillitsreformen har påvirket styringsdialogen mellom 

byrådsavdeling og underliggende etat, noe som er vektlagt i byrådssak 1055/17 om 

tillitsbasert styring og ledelse i Oslo kommune. En undersøkelse av variasjonene mellom de 
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enkelte byrådsavdelinger og/eller etater vil derfor være et forslag til videre forskning på 

fenomenet. Kan det tenkes at ulike sektorer påvirker hvordan tillitsreformen kommer til syne 

innenfor enkelte politikkområder? Litt på siden av denne oppgavens problemstilling 

undersøkte jeg hvilke tre dokumenter som er mest representative for emnet «resultat- og 

rapporteringskrav», og resultatene viste at det var tildelingsbrevene til Kommuneadvokaten, 

Barne- og familieetaten, samt Rådhusets forvaltningstjeneste fra henholdsvis 2015, 2013 og 

2015. Både Kommuneadvokaten og Rådhusets forvaltningstjeneste er underlagt 

Byrådslederens kontor. Dette er noe som ville vært interessant å undersøke nærmere. Videre 

kan det være interessant å undersøke hvorvidt hvilket parti det er som styrer 

byrådsavdelingene har noe å si for utøvelsen av tillitsbasert styring og ledelse. Siden flere 

kommuner er i gang med tillitsreform, hadde det ikke minst vært interessant å gjøre en 

komparativ analyse på tvers av de aktuelle kommunene. Mer spesifikt kan et forslag til videre 

forskning være å sammenligne emnemodeller som er trent på tilsvarende styringsdokumenter 

fra flere ulike kommuner, for å avdekke eventuelle variasjoner.  
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Tabell over FREX-ordene til alle 40 emner 

Emne  FREX-ord  

1  rehabilitering, finansiering, budsjett, sum, bevilget, netto, utvidelse  

2  kep, risikoer, uønskede, energi, energiprogrammet, trygghetsindeksen, energifondet  

3  byrådet, ønsker, bystyret, arbeid, sikre, halvår, årene  

4  foretakene, idrettsbygg, sluttkostnad, styringsramme, oby, kid, omsorgsbygg  

5  foretakets, oversiktene, foretaket, driftsresultat, budsjetteres, overføringskravet, havn  

6  
serverings, skjenkebevillinger, innbetalt, skjenkesteder, arbeidsgiveravgift, 

alkoholloven, normert  

7  gravferdsetaten, trossamfunn, fellesråd, kirkelig, graver, gfe, gravlunder  

8  eby, intern, ovennevnte, tertialrapportene, omdømme, meddele, minimum  

9  
familieetaten, komiteen, planperioden, aktivitetsreduksjon, administrativ, presisering, 

omstillingsbehov  

10  
resultatoppfølging, resultatoppfølgingen, styringsdialog, medføre, forventninger, året, 

håndteres  

11  bystyrets, løpet, saker, andre, rundskriv, vises, årsbudsjett  

12  
traumeinformert, visuell, identitet, miljøkrav, nullutslippbærekraftig, einnsyn, 

biodrivstoff  

13  tvers, utvikling, vurdere, sosial, klima, tråd, forventes  

14  
økonomireglement, innledning, resultatkrav, byrådsavdelingen, herunder, hms, 

personal  

15  smn, tertialmøte, referat, tagging, fokusområder, oppsummering, friluftsetaten  

16  
resultatindikatorer, næringsliv, klimabudsjett, kommunen, virksomheter, 

klimaendringene, virksomhetene  

17  befolkningsvekst, inntak, flerårlige, løftet, anskaffelsesprosesser, tegnes, hrsystem  

18  

somforventetihtplan, evntmåltall, fargekodepåstatusangivelse, 

statusmåloppnåelseutfordringerog, fargekodepå, medrisikovurderingog, 

statusmåloppnåelse  

19  
holmenkollen, samferdselsetaten, idrettsetaten, stranger, medarbeidersamtale, 

trafikketaten, flertallet  

20  ber, gjør, flere, etater, utvikles, ressurser, helhetlig  

21  
vedtak, verbalvedtak, kommunens, virksomheten, budsjettvedtak, byrådssak, 

byrådsavdeling  

22  ehs, velferdsteknologi, utøves, avav, nære, overgrep, forskning  

23  
døgnbasis, systemeierne, forvaltningsavtaler, konsernservicefellestjenester, 

regnskapstjenester, oppetid, uke  
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Emne  FREX-ord  

24  
sporveien, rapporteringsmal, ressurshåndtering, klimaetaten, avløpsetaten, 

fornebubanen, vann  

25  
medvirkningsprosesser, klimamålet, konsulentbruken, innbyggerinvolvering, 

klimabudsjettet, postjournal, danne  

26  elevene, mobbing, lesing, trinn, ude, osloskolen, ppt  

27  oslo, innen, sak, oppfølging, nærmere, følge, herunder  

28  emi, oxlo, mangfoldstiltak, integrerings, enhet, integrering, emis  

29  element, skriv, respektiv, personopplysninger, maksimalt, ansattes, coekvivalenter  

30  
moderniseringsarbeid, moderniseringsarbeidet, rådhusets, sanering, ivaretatt, 

forvaltningstjeneste, forbedringsforslag  

31  
presiserer, rusproblemer, omleggingen, helseetaten, porteføljestyring, oslostandard, 

norskferdigheter  

32  
øvingshotellet, hudøy, klassebesøk, middelalderbeltet, kultureiendommer, musikkråd, 

bibliotek  

33  bydelsbetaling, ttreiser, klienter, turer, lørenskog, gardermoen, boligvirkemidler  

34  
funksjonsområde, kvp, kvalifiseringsprogrammet, dagaktivitetstilbud, 

døgnovernatting, kvalifiseringsprogram, bydelsdirektør  

35  
effektiviseringsarbeidet, miljøhensyn, kvartaltertialrapportering, haha, skalskal, 

utviklings, brukerinvolvering  

36  digitaliseres, preget, rapporteringer, smart, forenklingsarbeid, handler, klimaarbeid  

37  risikoerinntruffede, inntruffede, inntruffet, angi, fargekde, sta, avklaring  

38  evnt, fargekode, selvkost, materialgjenvinning, avfall, farlig, grønmo  

39  
sykehjemsetaten, sykehjemmene, sykehjemsplasser, sykehjemsetatens, 

sykehjemsplass, sykehjem, salgspris  

40  fortetting, byggesaker, fredete, ubebygde, steds, eieransvar, klimabyen  

Vedlegg 2: Lenke til R-Script 

https://drive.google.com/drive/folders/1YO22GdC1kzzhiI4h_X3hHT3vMZzHrqgd?usp=shari

ng  

https://drive.google.com/drive/folders/1YO22GdC1kzzhiI4h_X3hHT3vMZzHrqgd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YO22GdC1kzzhiI4h_X3hHT3vMZzHrqgd?usp=sharing

