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Summary 

In this Master’s Thesis, I do action research on quality management in my own organization: The 

Danish tax payments and public debt collection agency SKAT Inddrivelse. My focus is to investigate 

how the top management of SKAT Inddrivelse can combine performance management by key 

performance indicators (KPIs) with the traditional quality control measures, where random tests 

are used to secure that the production is done in accordance with the standard work processes. 

I have analyzed data using Lerborg’s paradigm theory of management in the public sector and 

Dahler-Larsen’s theory of quality perspectives. These theories is combined in a theoretical model 

on quality management to show how performance management by quality-KPIs can be regarded 

as a superstructure of process management by quality controls, which again can be regarded as a 

superstructure of the professional self-management of the operating core in the organization. 

In addition, I have used Mintzberg’s theory of organizational design and Røvik’s theory of 

translation to examine how the top management can implement a new combined management 

practice of quality-KPIs and quality controls into the organization. 

I have analyzed documents and made qualitative interviews with four managers in SKAT. The 

interview questions focused on how the managers define the purpose of quality management and 

how they in practice will be able to combine the new performance management by quality-KPIs 

with the traditional quality control measures. Furthermore, I asked questions about how this new 

combined quality management practice can be translated to the managers of the middle line and 

the operating core. 

The findings show a potential conflict or tension between the documentation and prioritization 

purposes of performance management by quality-KPIs and the learning purpose of the traditional 

process management by quality controls. Furthermore, there is a potential tension between these 

two means of management on one side and the professionalism of the operating core on the 

other. If quality management is to be consistent and effective, these conflicts and tensions must 

be handled by the top management. 

One way to handle these conflicts and tensions is to focus quality management on the internal 

learning purpose as a means to unite performance management, process management and 

professionalism. Such a focus on learning will involve the managers of the middle line and the 

operating core in the quality management and therefore make sense to them. Furthermore, it will 

transform performance management and quality controls from being top management rituals into 

being a consistent management practice with a positive effect on quality in the production. 

  



4 
 

1. Indledning 

SKAT har i de senere år arbejdet med at indføre målstyring af sin produktion. Det nye styringstiltag 

betyder bl.a., at der er fastsat resultatkrav for en række mål om kvalitet, produktivitet, effektivitet 

og gevinstrealisering, samt at der løbende følges op på målopfyldelsen ved at måle nøgletal for 

produktionen, de såkaldte Key Performance Indicators (KPI’er). Målstyringen indgår i et større 

styringssystem, hvor det nye styringstiltag aflejrer sig oven på de kendte, eksisterende tiltag til 

styring af produktionen.  

Denne masterafhandling handler om styringen af kvaliteten i SKAT Inddrivelse, dvs. det forret-

ningsområde i SKAT der har ansvaret for opkrævning og inddrivelse1. SKAT Inddrivelse har indtil nu 

anvendt såkaldt intern kvalitetssikring ved hjælp af stikprøvekontroller til at styre kvaliteten i 

produktionen. Dette styringstiltag suppleres nu med det nye målstyringstiltag, der ved hjælp af 

såkaldte korrektheds-KPI’er måler kvaliteten i produktionen baseret på resultaterne af den interne 

kvalitetssikring. 

Indførelsen af det nye styringstiltag skaber en forandring, som må forventes at møde træghed og 

modstand, fordi den forsøger at ændre på de udviklingsspor, som organisationen hidtil har fulgt 

(path dependency). Den nye målstyring af kvaliteten skal således spille sammen med den kendte 

interne kvalitetssikring. Det forudsætter, at den interne kvalitetssikring modificeres, så den 

kommer til at leve op til kravene fra målstyringen. En sådan modifikation må imidlertid forventes 

at møde modstand, hvis den strider imod de formål og krav, som den interne kvalitetssikring hidtil 

har opfyldt.  

Desuden risikerer målstyringen at forstærke de spændinger, der i forvejen er mellem ledelsen og 

medarbejderne omkring den interne kvalitetssikring, som mange medarbejdere opfatter som en 

kontrol af deres faglige viden. Målstyringen sammenfatter resultaterne af den interne kvalitets-

sikring i et enkelt nøgletal og skaber dermed en risiko for, at medarbejderne mener ledelsen gør 

endnu mere vold mod den kompleksitet, som deres faglige viden og dømmekraft er udtryk for. 

Der er med andre ord behov for, at den øverste ledelse gør en indsats for at oversætte, modificere 

og forankre den kendte interne kvalitetssikring og den nye målstyring af kvalitet i SKAT Inddrivelse, 

for at de to styringstiltag kan komme til at danne en konsistent ledelsespraksis, som giver mening 

og retning for mellemlederne og medarbejderne. Ellers risikerer de to styringstiltag at blive 

ligegyldige styringsritualer for den øverste ledelse, som ikke har en reel effekt på kvaliteten i 

produktionen (jf. Ejersbo og Greve 2014: 131). 

Min motivation for at skrive denne afhandling er at indføre målstyring af kvaliteten i SKAT 

Inddrivelse på en måde, som tager hensyn til formålet med den interne kvalitetssikring og samtidig 

får en positiv effekt på kvaliteten i produktionen. Jeg er tværgående projektchef i SKAT Inddrivelse 

og har i den forbindelse ansvaret for at koordinere og udvikle den interne kvalitetssikring i dette 

forretningsområde af SKAT.  Jeg ser derfor mig selv som en forandringsagent, der både skal drive 

                                                           
1
 SKAT er opdelt i 6 forretningsområder: Kundeservice, Indsats, Inddrivelse, IT, Økonomi samt HR og Stab. Forretnings-

området SKAT Inddrivelse beskæftiger ca. 1.200 medarbejdere og er opdelt i 5 underdirektør-områder: Betaling og 
Regnskab, Erhvervsrestancer, Personrestancer, Fogeder samt stabsafdelingen Betaling og Inddrivelse. 
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forandringen igennem og samtidig tage hensyn til, at den giver mening og bliver forankret i 

organisationen.  

SKATs direktion besluttede i august 2014, at forretningsområderne i SKAT skulle indføre målstyring 

af kvaliteten ved hjælp af korrektheds-KPI’er inden den 1. april 2015. Ledelsen i SKAT Inddrivelse 

og SKATs Økonomiafdeling har derfor indledt forhandlinger om, hvordan den interne kvalitets-

sikring i SKAT Inddrivelse skal modificeres, så den kommer til at leve op til de nye krav fra 

målstyringen af kvalitet. 

Desværre har driften i SKAT Inddrivelse siden efteråret 2013 været ramt at store udfordringer som 

følge af et nyt fejlbehæftet it-system (EFI-systemet)2. Det betyder, at driftsstyringen i SKAT Inddri-

velse i øjeblikket har karakter af krisestyring med en meget centraliseret beslutningsproces, samt 

at produktionen ikke er stabil over tid. Det er derfor vanskeligt at gennemføre målstyring ved 

hjælp af korrektheds-KPI’er, og en sådan målstyring af kvaliteten er heller ikke så relevant, som 

den ville være som led i kontraktstyringen i en mere normal driftssituation. Det medfører i sagens 

natur, at en stor del af denne afhandlings analyser og konklusioner først bliver relevante på et 

senere tidspunkt, når driften i SKAT Inddrivelse igen er normaliseret. 

1.1. Problemfelt 

Afhandlingen er et casestudie i egen organisation med et hermeneutisk, fortolkende perspektiv.  

Den vil beskrive de indledende forhandlinger mellem SKAT Inddrivelse og SKAT Økonomiafdeling 

om at modificere den interne kvalitetssikring, så den lever op til de nye krav fra målstyringen af 

kvalitet. Samtidig er det tanken, at arbejdet med afhandlingen skal fungere som en intervention i 

disse forhandlinger, dvs. som et forsøg på at bringe forhandlingerne videre i den retning, som jeg 

ønsker. Afhandlingen bliver dermed en del af et organisatorisk udviklingsprojekt og får et element 

af action research, jf. metodeafsnit 2.2. Det er dog vigtigt at bemærke, at den nuværende 

driftssituation i SKAT Inddrivelse selvsagt lægger en række begrænsninger på mulighederne for at 

opnå den tilsigtede effekt af denne action research på nuværende tidspunkt. 

Arbejdet med afhandlingen er endvidere et lederudviklingsprojekt for mig personligt, bl.a. i 

forhold til bedre at forstå de to styringstiltag og samspillet mellem dem. Min egen ledelsesmæs-

sige udvikling er således en del af masterprojektet. 

Coghlan og Brannick (2014: 122-23) sondrer mellem, om et forskningsprojekt i egen organisation 

har til hensigt at udvikle forskeren og/eller organisationen. I forhold til disse sondringer er denne 

afhandling et både-og projekt, idet dens tilsigtede mål både er egen ledelsesmæssig udvikling og 

organisatorisk forandring. Afhandlingen er således et kvadrant 4 projekt i Coghlan og Brannicks 

terminologi, dog med et noget lavere ambitionsniveau end Coghlan og Brannick opererer med. 

Endelig er afhandlingen et forsøg på at bidrage til forskningen om indførelsen af nye styringsideer i 

den offentlige sektor i Danmark. Afhandlingen er således stærkt inspireret af forskningslitteratur 

                                                           
2
 Rigsrevisionen og Statsrevisorerne har i december 2014 og januar 2015 kritiseret SKATs forvaltning af inddrivelses-

området og implementeringen af det nye it-system EFI. Skatteministeriet har på den baggrund indgået kontrakt med 
to konsulentfirmaer om bistand til at færdiggøre it-systemet og normalisere driften på området.  
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som Lerborg (2013) og Ejersbo og Greve (2014). Lerborgs styringsparadigmer er en central teori i 

afhandlingen, og denne teori suppleres med Dahler-Larsens teori om kvalitetsbegrebet (Dahler-

Larsen 2008) for at udforme en teoretisk model om kvalitetsstyring. Endvidere anvender jeg 

begreber fra Mintzbergs organisationsteori (Mintzberg 1983 og Sørensen 2000) og fra Røviks 

translationsteori om oversættelse af ledelsesideer til praksis i en organisation (Røvik 2007). 

Afhandlingen anvender et casestudie som forskningsstrategi, fordi denne strategi er i overens-

stemmelse med min motivation for at skrive afhandlingen. Analysestrategien er abduktiv ved at 

jeg skiftevis anvender en deduktiv og en induktiv analysestrategi og således kombinerer en 

deduktiv teoritest med en induktiv inddragelse af egne erfaringer fra praksis og arbejdet med 

afhandlingen (Ankersborg 2011: 77-78).  

1.2. Problemformulering  

Afhandlingens problemformulering er: Hvordan kan den øverste ledelse i SKAT Inddrivelse over-
sætte de kendte og nye styringstiltag, den anvender til at styre kvaliteten i produktionen, til en 
konsistent ledelsespraksis, der giver mening og retning for mellemledelsen og produktionskernen? 
 
Det er hensigten at besvare problemformuleringen ved at analysere tre underspørgsmål (temaer): 
 

1. Hvordan kan de kendte og nye styringstiltag, som den øverste ledelse i SKAT Inddrivelse 
anvender til at styre kvaliteten i produktionen, karakteriseres ud fra formålet med 
kvalitetsstyringen? 

2. Hvordan kan den øverste ledelse i SKAT Inddrivelse oversætte de kendte og nye 
styringstiltag til en konsistent ledelsespraksis? 

3. Hvordan kan den øverste ledelse i SKAT Inddrivelse oversætte denne konsistente 
ledelsespraksis, så den giver mening og retning for mellemledelsen og produktionskernen? 

 
Opdelingen i de tre underspørgsmål er med til at styre afhandlingens struktur, idet både teori- og 

analyseafsnittene følger denne opdeling i overensstemmelse med det projektdesign, som jeg har 

arbejdet ud fra. 

1.3. Begreber 

Afhandlingen har to centrale begreber: Kvalitet og styring.  Begge begreber er intuitivt forståelige, 

og jeg har derfor valgt ikke at definere dem nærmere i indledningen, fordi et vigtigt formål med 

afhandlingen netop er at undersøge, hvordan de forskellige aktører forstår disse begreber og 

mener de kan oversættes til en konsistent ledelsespraksis. Begreberne omtales nærmere i 

teoriafsnit 3.1. 

Begrebet konsistent ledelsespraksis er en kombination af Lerborgs begreb konsistent styrings-

design (Lerborg 2013: 326) og begrebet ledelsespraksis, som bl.a. Røvik (2007) anvender. Begge 

begreber vil blive omtalt nærmere i teoriafsnit 3.2. 

Begrebet styringstiltag anvendes om den konkrete daglige ledelsespraksis, som SKAT anvender for 

at styre sin produktion. Begrebet adskiller sig dermed fra begrebet styringsteknologi, som jeg i 
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overensstemmelse med Lerborg (2013: 19) anvender om de mere abstrakte virkemidler, der 

anvendes for at styre den offentlige sektor. 

Begreberne den øverste ledelse, mellemledelsen og produktionskernen anvendes i overensstem-

melse med begreberne i Mintzbergs organisationsteori (Mintzberg 1983 og Sørensen 2000), som 

omtales nærmere i teoriafsnit 3.3. Ved den øverste ledelse forstår jeg forretningsdirektøren og de 

fem underdirektører i SKAT Inddrivelse, mens mellemledelsen består af kontorcheferne og 

funktionslederne.  

1.4. Afgrænsning  

Afhandlingen fokuserer på SKAT Inddrivelses styring af kvaliteten i produktionen. Ledelsen i SKAT 

Inddrivelse ser imidlertid kvalitet som et mål, der skal afbalanceres i forhold til to andre mål; 

effektivitet og trivsel. For at afgrænse problemformuleringen har jeg valgt, at disse to mål kun 

sporadisk indgår i afhandlingens analyse, f.eks. når de nævnes af en informant under et interview. 

Dette fravalg betyder naturligvis, at analysen har nogle begrænsninger og ”blinde pletter” i forhold 

til den virkelighed, som kvalitetsstyringen udføres i.  

I forhold til den teori, som anvendes i afhandlingen, betyder det f.eks., at Mintzbergs støttestab og 

to af Lerborgs menneskeorienterede styringsparadigmer (det humanistiske paradigme og det 

relationelle paradigme) som udgangspunkt ikke indgår i analysen. Dette fravalg har især konse-

kvenser for analysen af afhandlingens tredje underspørgsmål om oversættelsen af den konsistente 

ledelsespraksis til mellemledelsen og produktionskernen, hvor jeg ved at fokusere på det profes-

sionelle styringsparadigme primært ser mellemlederne og medarbejderne som faglige mennesker. 

For at kunne fokusere analysen mener jeg imidlertid, at denne afgrænsning er hensigtsmæssig. 

Endvidere betragtes kvalitet i afhandlingen som en given ting. Afhandlingen analyser ikke, om den 

kvalitet, der søges styret, f.eks. afspejler politiske ønsker, brugerønsker eller de fagprofessionelles 

syn på kvalitet. Kvalitetsstyringen i SKAT Inddrivelse indgår imidlertid som en del af regelstyringen 

af SKAT i den demokratiske styringskæde, og denne regelstyring er højt prioriteret af hensyn til 

borgernes og virksomhedernes retssikkerhed. Derfor er der igen tale om en afgrænsning, som 

betyder, at analysen har nogle begrænsninger og ”blinde pletter” i forhold til den virkelighed, som 

kvalitetsstyringen udføres i. 

1.5. Læsevejledning 

Afhandlingen har en deduktiv struktur (Ankersborg 2011: 86). Den redegør for de metodologiske 

overvejelser i afsnit 2 og for den anvendte teori i afsnit 3. Derefter følger analysen af problem-

formuleringens tre underspørgsmål i afsnit 4 og konklusionen i afsnit 5. Afsnit 5 indeholder også 

en kort evaluering af den anvendte teori og metode samt en empirisk perspektivering.  

Afhandlingens refleksioner omkring min egen ledelsesmæssige udvikling er samlet i et afsnit, som 

ikke er medtaget i denne offentlige version af masterafhandlingen. Refleksionerne over de 

dilemmaer, der knytter sig til at være både forsker og leder i egen organisation (rolle-dualitet), er 

dog beskrevet i metodeafsnit 2.2. 
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2. Metode 

Afhandlingen er et casestudie i egen organisation med et hermeneutisk, fortolkende perspektiv og 

et element af action research. Valget af denne forskningsstrategi betyder, at afhandlingen ikke 

tilstræber gyldighed ud over casen. Som nævnt i indledningen er det dog tanken, at afhandlingen 

kan virke som inspiration for andre forskere og praktikere, der arbejder med kvalitetsstyring i den 

offentlige sektor i Danmark. 

Analysestrategien er abduktiv ved at jeg skiftevis anvender en deduktiv og en induktiv analyse-

strategi og således kombinerer en deduktiv teoritest med en induktiv inddragelse af egne 

erfaringer fra praksis og arbejdet med afhandlingen (Ankersborg 2011: 77-78). 

I dette metodeafsnit vil jeg først redegøre for de kilder og den dataindsamling, der er anvendt som 

metode i afhandlingen. Dernæst vil jeg redegøre for og reflektere over en række af de dilemmaer, 

der knytter sig til dette at udføre forskning i egen organisation med den hensigt at skabe en 

forandring og håndtere aktuelle problemstillinger (action research). 

2.1. Kilder og dataindsamling 

Som kilder til analysen af afhandlingens problemformulering er anvendt skriftlige dokumenter, 

egne observationer og interviews. En del af dette materiale er samlet i afhandlingens bilags-

samling, som er pagineret fortløbende for at gøre det nemmere at slå op i den. 

De skriftlige dokumenter er både officielle dokumenter, der f.eks. er offentliggjort på SKATs 

intranet, og en række interne ledelsesmæssige dokumenter, bl.a. beslutningsgrundlag for SKATs 

direktion og interne mails. Begge dokumenttyper må antages at have høj kildeværdi. Min adgang 

til interne dokumenter har været afgrænset til de dokumenter, som jeg i forvejen havde adgang til 

i kraft af min ledelsesmæssige position i SKAT Inddrivelse.  

Mine egne observationer er især foregået under de møder og uformelle samtaler, som har været 

afholdt som led i de indledende forhandlinger mellem SKAT Inddrivelse og SKATs Økonomiafdeling 

om den fremtidige kvalitetsstyring i SKAT Inddrivelse. Der har været afholdt interne møder om 

emnet den 13. januar, 10. februar og 7. maj 2015 samt en workshop på ledelsesniveau den 16. 

februar 2015.  

Ved workshoppen i februar 2015 anvendte jeg som observationsguide (bilag D) en foreløbig 

udgave af den interviewguide, der efterfølgende blev anvendt i forbindelse med de semi-

strukturerede interviews. Observationsreferaterne fra workshoppen blev dog ikke valideret af 

indlægsholderne, og de er derfor kun anvendt som baggrundsinformation i denne afhandling. 

Interviewene er foregået dels som uformelle baggrundsinterviews og dels som formelt inviterede 

semi-strukturerede interviews med referat. De semi-strukturerede interviews er gennemført med 

informanter, som jeg ikke tidligere har anvendt til baggrundsinterviews.  

Ved udvælgelse af informanter til de semi-strukturerede interviews har jeg anvendt Mintzbergs 

begreber, jf. teoriafsnit 3.3, for at identificere de mest relevante interviewpersoner og sikre en 

tiltrækkelig variation i interviewene. Jeg har således valgt at interviewe tre underdirektører, som 
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er en del af den øverste ledelse i SKAT Inddrivelse, samt kontorchefen for controllerkontoret i 

Økonomiafdelingen, som er en del af teknostrukturen. De tre underdirektører er centrale 

beslutningstagere, fordi de har ansvaret for den interne kvalitetssikring i deres afdeling og 

samtidig er ansvarlige for afdelingens produktion i målstyringen via KPI’erne. Kontorchefen for 

controller-kontoret i Økonomiafdelingen (herefter controller-kontorchefen) repræsenterer den 

afdeling i SKAT, som har det overordnede procesansvar for den interne kvalitetssikring og 

målstyringen via KPI’erne, og controllerne i hans kontor er samtidig dem, der understøtter 

forretningsdirektøren og underdirektørerne med at tilrettelægge og udføre disse opgaver. 

Interviewet med controller-kontorchefen foregik derfor som et dobbeltinterview, idet han blev 

bistået af en controller, som supplerede hans besvarelse af spørgsmålene i interviewguiden.  

De semi-strukturerede interviews foregik i marts-april 2015 med udgangspunkt i en interviewguide 

(bilag E), som er udformet med udgangspunkt i problemformuleringens tre underspørgsmål 

(temaer). En foreløbig udgave af interviewguiden blev som nævnt anvendt under workshoppen 

den 16. februar 2015 for at kvalificere min forforståelse før de semi-strukturerede interviews og 

afprøve interviewguiden i praksis. Jeg har i afsnit 3 redegjort for den operationalisering, der ligger 

bag observations- og interviewguiderne. Interviewet med controller-kontorchefen omfattede i 

øvrigt kun de to første temaer i interviewguiden for at få mere tid til disse spørgsmål, samt fordi 

controller-kontorchefen ikke er så relevant at interviewe i forhold til tema 3 om oversættelsen af 

den konsistente ledelses-praksis til mellemledelsen og produktionskernen i SKAT Inddrivelse.  

De semistrukturerede interviews er optaget og efterfølgende klargjort og dokumenteret i form af 

journalistiske referater, som er godkendt af informanterne. Informanterne var på forhånd 

informeret om denne valideringsproces og om, at referaterne efter deres godkendelse ville blive 

offentligt tilgængelige. Der har dog kun været meget få og ubetydelige rettelser fra informanterne 

til de fremsendte udkast til referater. Controller-kontorchefen har endvidere bidraget med 

yderligere oplysninger, som er indarbejdet i afhandlingen. 

Det er mit indtryk, at informanterne har svaret åbent og ærligt på spørgsmålene, og at man derfor 

generelt kan tage deres udsagn for pålydende. Datakvaliteten kan dog være påvirket af, at jeg især 

under de to første interview havde svært ved at undertrykke min egen mening om spørgsmålene, 

og at interviewene derfor mere fik karakter af en dialog. Efter at have hørt disse interviews blev 

jeg bedre til at spørge og lytte neutralt under de sidste to interviews. Generelt fik interviewene 

dog karakter af ”confrontive inquiry” i Scheins terminologi (Coghlan og Brannick 2014: 36f). Min 

manglende erfaring som interviewer kan derfor have påvirket datakvaliteten i negativ retning, 

men da informanterne alle er personer, som er i stand til at fastholde og udtrykke deres mening, 

kan dialogen under interviewene også have bidraget til, at interviewene kom til at fungere som en 

intervention i overensstemmelse med afhandlingens element af action research, jf. nedenfor. 

Ud over de semi-strukturerede interviews med efterfølgende validering har jeg haft uformelle 

baggrundsinterviews med seks ledere og medarbejdere i SKAT Inddrivelse. Det var oprindelig 

hensigten, at en af disse ledere skulle interviewes ved et semi-struktureret interview, men dette 

har desværre ikke været muligt på grund af arbejdspresset i forbindelse med en igangværende 

omorganisering af SKAT Inddrivelse. Jeg mener dog, at de fire semi-strukturerede interviews, der 
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er gennemført, giver et tilstrækkeligt grundlag for at gennemføre analysen af afhandlingens 

problemformulering. 

Som en sidste kilde til afhandlingens analyse vil jeg nævne, at jeg under arbejdet med afhandlin-

gen har ført en metodelogbog for at kunne fastholde forløbet, mine metodologiske og teoretiske 

overvejelser, forforståelser samt min egen ledelsesmæssige udvikling (jf. Ankersborg 2011: 75 og 

Coghlan og Brannick 2014: 136). Desuden har jeg arbejdet ud fra et projektdesign i en skabelon 

som anbefalet af min vejleder. Projektdesignet er bl.a. anvendt til at strukturere afhandlingens 

opdeling i underspørgsmål og afsnit samt til at dokumentere mine forforståelser. 

2.2. Action research  

Som nævnt i indledningen har en af tankerne med afhandlingen været, at arbejdet med den skulle 

fungere som en intervention i de indledende forhandlinger mellem SKAT Inddrivelse og SKATs 

Økonomiafdeling om at modificere den interne kvalitetssikring, så den kommer til at leve op til de 

nye krav fra målstyringen af kvalitet. Derfor vil jeg i dette afsnit redegøre for og reflektere over 

nogle af de dilemmaer, der knytter sig til at udføre forskning i egen organisation med den hensigt 

at skabe en forandring og håndtere aktuelle problemstillinger (action research). 

Masterprojektet var ikke fra starten tænkt som et action research projekt, men det blev det, da jeg 

besluttede at interviewe den controller-kontorchef, som jeg samtidig var i forhandlinger med om 

afhandlingens emne. Hensigten med dette interview – og senere også med interviewene af de tre 

underdirektører – var, at interviewene skulle have et gensidigt læringsformål for både interviewer 

og informant. Interviewene skulle med andre ord fungere som det, som Coghlan og Brannick 

(2014: 89-91) karakteriserer som datagenerering ved en intervention. 

I Lewins forandringsmodel med tre faser (unfreezing, changing og refreezing, jf. Yukl 2013: 89) kan 

interviewene betragtes som et middel til at åbne op for forandring (unfreezing), fordi de sætter 

kvalitetsstyring på dagsordenen og giver mulighed for dialog og gensidig læring. I Røviks (2007: 

334) terminologi, jf. teoriafsnit 3.3, kan interviewene ses som interne arenaer for produktiv snak. 

Samtidig opstod den tanke, at analysen i afhandlingen kunne munde ud i en egentlig handleplan, 

f.eks. i form af notat til ledergruppen i SKAT Inddrivelse med en indstilling om konkrete ændringer 

i den interne kvalitetssikring foranlediget af analysen i afhandlingen. Dermed ville selve dette at 

aflevere afhandlingen til ledelsen i SKAT Inddrivelse udgøre en intervention. Denne tanke blev 

forstærket, da et par af informanterne gav udtryk for et ønske om at se min ”rapport”, når den var 

færdig. 

Efter et internt møde i SKAT Inddrivelse i maj 2015 stod det imidlertid klart, at der antagelig 

kommer til at gå nogen tid, før det er aktuelt at modificere den interne kvalitetssikring, så den 

fuldt ud lever op til de nye krav fra målstyringen af kvalitet. Det var derfor mindre relevant at 

udarbejde en egentlig handleplan for det videre arbejde. Men analysen i afhandlingen har stadig 

værdi for det videre arbejde med kvalitetsstyringen i SKAT Inddrivelse. 

Dette at udføre forskning i egen organisation med den hensigt at skabe en forandring og håndtere 

aktuelle problemstillinger (action research) skaber imidlertid også en række dilemmaer. Coghlan 
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og Brannick (2014, kapitel 9 og 10) nævner fire dilemmaer, som man som action researcher må 

forholde sig til: 

 Ens egne forforståelser som aktør (mellemleder) i organisationen, og hvordan disse forfor-
ståelser kan tænkes at påvirke dataindsamlingen og fortolkningen af data i analysen. 

 Rolle-dualiteten i dette både at være forsker og aktør (mellemleder) i organisationen. 

 Adgangen og retten til at udnytte interne dokumenter, som bl.a. afhænger af den position, 
man indtager i organisationen. 

 Magtrelationer og det politiske element i at udforske sin egen organisation og de beslut-
ningsprocesser, man selv er aktør i. 

Hvert af disse dilemmaer har givet anledning til en række refleksioner. Jeg har forsøgt at tage 

højde for mine forforståelser ved at skrive dem ned på forhånd og være opmærksom på, hvornår 

jeg blev overrasket over resultaterne af de semi-strukturerede interviews. Min adgang til data har 

som nævnt i forrige afsnit været begrænset til de interne dokumenter, som jeg i forvejen havde 

adgang til i kraft af min ledelsesmæssige position i SKAT Inddrivelse. 

De væsentligste dilemmaer knytter sig imidlertid til rolle-dualiteten og det politiske element i 

action research. For at sikre opbakning til at gennemføre et masterprojekt om kvalitetsstyring i 

SKAT Inddrivelse har jeg i overensstemmelse med Coghlan og Brannicks anbefaling (2014: 153) 

indgået en sponsoraftale med min underdirektør om afhandlingen.  

Valget af de tre underdirektører og controller-kontorchefen som informanter skete efter 

forudgående overvejelser om det hensigtsmæssige i at interviewe fire aktører, som jeg i forvejen 

var i forhandlinger med om afhandlingens emne. Jeg endte med at vurdere, at interviewene ville 

kunne bringe os nærmere til en gensidig forståelse og anerkendelse af hinandens synspunkter. 

Denne forventning blev indfriet. Interviewene kom dermed til at fungere som en positiv 

intervention i overensstemmelse med tankerne bag action research. 

De største begrænsninger i rolle-dualiteten og det politiske element i at udforske sin egen 

organisation har nok ligget i mine overvejelser om afhandlingens målgruppe, herunder min tilgang 

i analysen og i afhandlingens overordnede fortælling, efter at et par af informanterne udtrykte 

ønske om at se den færdige ”rapport”. Overvejelserne er især gået på, hvordan analysen skulle 

formuleres for at få en positiv effekt i overensstemmelse med afhandlingens element af action 

research (jf. Coghlan og Brannick 2014: 141, 149-52). 

Jeg er endt med den konklusion, at afhandlingen kommer i to versioner: En version til brug for 

eksamen, og en ny version efter eksamen, som anvendes internt i SKAT og offentliggøres på CBS 

Bibliotekets hjemmeside. Ved at operere med to versioner fastholder jeg forhåbentlig, at 

afhandlingen ikke er en konsulentrapport med sløring af præmisser og kilder, men akademisk 

vidensproduktion.  

Mine overvejelser omkring målgruppe har dog haft den positive effekt, at jeg nok har været mere 

opmærksom på formuleringerne i min analyse, end jeg ellers ville have været, sådan at analysen 

nok fremstår som mere nøgtern og neutral, dvs. i bedre overensstemmelse med kravene til 

akademisk vidensproduktion.  
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Overvejelserne om rolle-dualitet og afhandlingens målgruppe har dermed også bidraget til min 

egen ledelsesmæssige udvikling. 
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3. Teori 

Afhandlingen handler om styring af kvalitet i en offentlig administrativ organisation.  

For at analysere det første underspørgsmål om formålet med kvalitetsstyringen har jeg derfor 

udformet en teoretisk model om kvalitetsstyring, der tager udgangspunkt i Lerborgs teori om 

styringsparadigmer i den offentlige sektor (Lerborg 2013) og kombinerer denne teori med Dahler-

Larsens teori om kvalitetsbegrebet (Dahler-Larsen 2008).  

Til brug for analysen af det andet underspørgsmål om at skabe en konsistent ledelsespraksis 

suppleres denne teoretiske model med Lerborgs teori om, hvordan de forskellige styringspara-

digmer kan sameksistere og muligvis indgå i et konsistent styringsdesign samt med Røviks 

translationsteori om oversættelse af ledelsesideer til praksis i en organisation (Røvik 2007).  

Endelig indplaceres den teoretiske model i en organisatorisk kontekst for at kunne analysere det 

tredje underspørgsmål om oversættelsen af den konsistente ledelsespraksis til mellemledelsen og 

produktionskernen. Dette gøres ved at inddrage begreber fra Mintzbergs organisationsteori 

(Mintzberg 1983 og Sørensen 2000) samt yderligere begreber fra Røviks translationsteori. 

3.1. Formålet med kvalitetsstyringen 

Analysen af det første underspørgsmål om formålet med kvalitetsstyringen sker ud fra en teoretisk 

model3, som tager udgangspunkt i Lerborgs styringsparadigmer. Det er primært tre af hans para-

digmer, der er relevante for afhandlingen: NPM-kontrakt, det bureaukratiske paradigme og det 

professionelle paradigme4. De to første er styringsparadigmer, som lægger vægt på henholdsvis 

målstyring og hierarkisk styring, mens det tredje, professionelle styringsparadigme i afhandlingen 

ses som det, som målstyringen og hierarkiet søger at styre, nemlig de autonome professionelle5.  

Lerborgs tre styringsparadigmer sammenholdes i den teoretiske model med to af Dahler-Larsens 

kvalitetsperspektiver: ”Kvalitet som standard” perspektivet og ”Kvalitet som organisatorisk 

system” perspektivet6. Tanken er, at ”kvalitet som standard” perspektivet med sit fokus på 

standardisering af arbejdsprocesser, fejlkontrol og intern læring peger i retning af den hierarkiske 

styring af arbejdsdelingen og -processerne i det bureaukratiske styringsparadigme. Mens ”kvalitet 

                                                           
3
 Begrebet teoretisk model anvendes i overensstemmelse med Ankersborg (2011: 77), som nævner, at man kan 

udvikle sin egen teoretiske model på baggrund af flere eksisterende teorier, der kan supplere hinanden. 
4
 Jeg har i overensstemmelse med afhandlingens afgrænsning (se afsnit 1.4) valgt som udgangspunkt ikke at inddrage 

Lerborgs humanistiske og relationelle styringsparadigmer i analysen. Principperne i det humanistiske styringsparadig-
me om medarbejderinvolvering og ”bottom up” beslutningsprocesser indgår dog via Røviks begreb om den spirallig-
nende oversættelseskæde, jf. afsnit 3.3. NPM-marked inddrages ikke, fordi dette styringsparadigme kun i mindre 
omfang er relevant i forhold til en offentlig myndighed som SKAT. 
5
 De administrative medarbejdere og pantefogeder i SKAT Inddrivelse må ud fra Heins definition (2010: 189) betragtes 

som semi-professionelle. Men ifølge Lerborg (2013: 73) omfatter det professionelle styringsparadigme også denne 
gruppe medarbejdere. 
6
 Dahler-Larsen (2008) har tre andre kvalitetsperspektiver (”kvalitet som effekter”, ”kvalitet som politiske mål” og 

”kvalitet som brugerønsker”), som i overensstemmelse med afhandlingens afgrænsning (se afsnit 1.4) ikke direkte 
inddrages i analysen. 
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som organisatorisk system” perspektivet med sit fokus på dokumentation, evidens og ekstern 

legitimitet peger i retning af målstyringen i NPM-kontrakt. 

Dahler-Larsen har ikke et kvalitetsperspektiv, der modsvarer det professionelle styringsparadigme. 

Men han er i sin kritik af de to perspektiver ”kvalitet som standard” og ”kvalitet som organisatorisk 

system” tæt på at udvikle et selvstændigt, antikriteriologisk kvalitetsperspektiv, som f.eks. kunne 

benævnes ”kvalitet som dømmekraft” eller ”kvalitet som faglighed” perspektivet (Dahler-Larsen 

2008: 112-16, 147-54, 160-66). Dette kvalitetsperspektiv har mange lighedspunkter med det 

professionelle styringsparadigme, hvor de faglige standarder anses for at være for komplekse til, 

at de kan standardiseres og styres af andre end af den professionelle selv (Lerborg 2013: 74). 

Den teoretiske model for afhandlingen lægger med andre ord egenskaberne i NPM-kontrakt 

sammen med ”kvalitet som organisatorisk system” perspektivet og benævner dette perspektiv på 

kvalitetsstyring for målstyringsperspektivet. Egenskaberne i det bureaukratiske styringsparadigme 

lægges sammen med ”kvalitet som standard” perspektivet og benævnes processtyringsperspek-

tivet. Og egenskaberne i ”kvalitet som faglighed” perspektivet lægges sammen med det professio-

nelle styringsparadigme og benævnes faglighedsperspektivet.  

Den teoretiske model fokuserer på en række egenskaber ved de tre perspektiver på kvalitets-

styring, nemlig den primære styringslogik, kvalitetskriteriet7, formålet med kvalitetsstyringen og 

de anvendte styringsteknologier (skema 1). Indholdet i skemaet er inspireret af Lerborgs (2013: 

49) og Dahler-Larsens teorier, men suppleret med mine egne erfaringer fra praksis i overensstem-

melse med afhandlingens abduktive tilgang.  

Skema 1: Teoretisk model om perspektiver på kvalitetsstyring  

Perspektiv Styringsparadigme 
som perspektivet 
svarer mest til 

Primær 
styringslogik 

Kvalitets-
kriterium 
 

Formål med 
kvalitetsstyring 

Styringsteknologier 
(virkemidler) 

Målstyring NPM-kontrakt Performance 
management 

Institutionel 
anerkendelse 

Dokumentation, 
evidens, priorite-
ring og ekstern 
legitimitet i et 
kontrakts forhold 

Kontrakter, resultat-
mål, ledelsesrappor-
ter med KPI-målin-
ger, evaluering og 
benchmarking, 
handlingsplaner  

Processtyring Det bureaukratiske 
styringsparadigme 

Hierarki, 
arbejdsdeling og 
standardisering 
af arbejds-
processer 

Afvigelser fra 
standarden  

Ensartethed, 
fejlkontrol og 
intern læring 

Procesbeskrivelser, 
manualer, regler, 
vejledninger, 
interne kontroller, 
opfølgning og fælles 
læringsaktiviteter 

Faglighed Det professionelle 
styringsparadigme 

Faglig autonomi 
og kaldsetik 
(selv-styring) 

Dømmekraft Situationstilpas-
ning, hensigts-
mæssighed og 
fagligt mådehold 
(konduite) 

Professionsuddan-
nelse, mesterlære, 
sidemandsoplæring, 
kompetenceudvik-
ling, kollegial feed-
back og supervision  

                                                           
7
 Kvalitetskriterium forstås i denne afhandling på samme måde som Dahler-Larsen (2008: 107), dvs. hvad kvalitet 

defineres ud fra. Begrebet er beslægtet med begreberne evalueringskriterium og succeskriterium. 
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Faglig læring indgår som en styringsteknologi i alle tre perspektiver, men de tre perspektiver har 

ofte et forskelligt syn på læring: I målstyringsperspektivet er læring typisk inter-organisatorisk med 

fokus på effektivisering via benchmarking og best practice. I perspektivet om processtyring er 

læring typisk intra-organisatorisk med fokus at udmønte standardiseringen og få feedback gennem 

den såkaldte læringscirkel. Og i faglighedsperspektivet er læring typisk inter-kollegial med fokus på 

at videregive de uformelle faglige standarder, der i den konkrete organisation supplerer den 

faglige professionsuddannelse. 

Det er bevidst, at ordet styring ikke indgår i faglighedsperspektivet. Dermed understreges det, at 

dette perspektiv adskiller fra de to andre perspektiver på kvalitetsstyring ved, at den form for 

styring, der er indbygget i perspektivet, er selve fagligheden og den selv-styring, som den 

professionelle udøver af sit arbejde. Lerborg nævner således, at kvalitetsstyring ikke er en del af 

det professionelle styringsparadigme, og at udefrakommende styringsteknologier og 

styringslogikker normalt vækker modstand i dette paradigme (Lerborg 2013: 77 og 84).  

Det er værd at bemærke, at Lerborgs sondring mellem det bureaukratiske styringsparadigme og 

NPM-kontrakt-paradigmet ikke er sammenfaldende med Dahler-Larsens sondring mellem de to 

perspektiver ”kvalitet som standard” og ”kvalitet som organisatorisk system”. Dahler-Larsen anser 

f.eks. bureaukrati for at være en del af perspektivet om ”kvalitet som organisatorisk system”, hvor 

bureaukrati i min model primært er en del af perspektivet om processtyring, men også udgør en 

forudsætning for målstyring. Endvidere anser Dahler-Larsen udarbejdelsen af manualer for 

forretningsgange og skematikker for kvalitetskontrol for at være en del af ”kvalitet som 

organisation” perspektivet, hvor disse styringsteknologier i min model anses for at være en del af 

processtyringsperspektivet (Dahler-Larsen 2008: 146-47).  

Når det giver mening at oversætte Lerborgs og Dahler-Larsens begrebsapparater til en samlet 

teoretisk model for afhandlingen, er det ikke mindst fordi de to teorier tilsammen peger på en 

væsentlig forskel i, hvad der kan tænkes at være det primære formål med kvalitetsstyring: Nemlig 

om formålet er målstyring af en organisation i et kontrakts forhold eller processtyring af 

produktionen i et hierarki8. 

Dahler-Larsen beskriver denne forskel i formålet med kvalitetsstyring med ordene: 

”… allerede i løbet af industrialismen (har der) været en vis optagethed af de systemer, der 
producerer kvalitet. Men referencepunktet her er organisationens evne til at producere 
kvalitetsvarer og –ydelser, ikke dets evne til at blive bedømt af andre kvalitetsvurderende 
systemer. Sådan er det ikke mere. Organisationer er blevet mere afhængige af omverdenens 
anerkendelse. … Man må gøre sig inspicerbar, revisionabel og evaluerbar. Funktionelt set er 
kvaliteten der nemlig først, når den kan dokumenteres. Fokus skubbes fra den konkrete 
producerede tingslighed til muligheden for institutionel anerkendelse af det abstraherende 
kvalitetssystem som sådan.” (Dahler-Larsen 2008: 146) 

                                                           
8
 Lerborg (2013: 102) anser processtyring for at være en del af NPM-kontrakt, idet han ser processtyring som et 

middel til effektivisering af arbejdsprocesser via procesoptimering. I denne afhandling anses processtyring primært for 
at være en del af det bureaukratiske styringsparadigme, idet jeg har fokus på selve standardiseringen af arbejds-
processerne. 
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Et centralt aspekt ved de tre perspektiver på kvalitetsstyring er således, at målstyring forudsætter 

processtyring, fordi måling af produktionen forudsætter standarder for produktionen. Tilsvarende 

forudsætter processtyring en faglighed, som kan standardiseres. Målstyringsperspektivet kan med 

andre ord ses som en overbygning på procesperspektivet, som igen kan ses som en overbygning 

på faglighedsperspektivet. 

Figur 1: Perspektiver på kvalitetsstyring 

 

 

Dermed er der også en risiko for, at de tre perspektiver kommer til at stå i et spændingsforhold til 

hinanden, når de kombineres i en konkret organisatorisk kontekst, fordi de tre perspektiver har 

hver sit syn på formålet med kvalitetsstyring og hver sine styringslogikker og -teknologier. Et af 

formålene med denne afhandling er netop at analysere, hvordan denne spænding mellem de tre 

perspektiver udfolder sig i den konkrete case og kan håndteres for at skabe en konsistent 

ledelsespraksis. 

3.2. Konsistens i kvalitetsstyringen 

Analysen af det andet underspørgsmål om ledelsens mulighed for at skabe en konsistent 

ledelsespraksis tager udgangspunkt i Lerborgs teori om, hvordan de forskellige styringsparadigmer 

kan kombineres og sameksistere i en organisation.  

Lerborg ser fire mulige former for sameksistens: Isolationisme, Antagonisme, Harmoni og 

Modsætningsfuld enhed (Lerborg 2013: 294ff). Ved isolationisme menes, at styringsparadigmerne 

eksisterer i samme organisation uden at komme i berøring med hinanden. Ved antagonisme er 



17 
 

styringsparadigmerne i konflikt med hinanden, mens de ved harmoni blander sig med hinanden på 

en mere eller mindre systematisk måde, men uden at afklare de underliggende spændinger 

imellem dem. Ved modsætningsfuld enhed tages der stilling til disse spændinger og paradigmerne 

indgår i et dynamisk samspil og kombineres bevidst i et konsistent styringsmiks eller –design, der 

afspejler organisationens grundlæggende og situationelle behov (Lerborg 2013: 21f).   

Lerborgs begreb konsistent styringsdesign (Lerborg 2013: 326) udtrykker kernen i afhandlingens 

problemformulering, fordi begrebet modsvarer det behov, der er for at oversætte de kendte og 

nye styringstiltag, som ledelsen i SKAT Inddrivelse anvender til at styre kvaliteten, til en konsistent 

ledelsespraksis. Lerborg peger på, at styringsparadigmerne er idealtyper, som kan kombineres i 

alle mulige mellemformer, men at det er vigtigt, at man laver konsistente design. Set i forhold til 

afhandlingens problemformulering er det interessante spørgsmål derfor, hvordan de tre 

perspektiver på kvalitetsstyring kan kombineres, så der skabes en konsistent ledelsespraksis på 

dette område i SKAT Inddrivelse. 

For at analysere dette spørgsmål har jeg valgt at inddrage Røviks translationsteori om, hvordan 

ledelsesideer bliver oversat til praksis i en organisation (Røvik 2007). Et af elementerne i teorien 

beskriver, hvordan bestemte kendetegn ved det, der søges oversat, er med til at bestemme, om 

oversættelsen kan ske ved kopiering eller ved at praksissen bliver modificeret eller forandret 

under oversættelsen. Røvik deler disse kendetegn op i, hvor oversætbar og hvor omformbar 

praksissen er.  

Når det gælder oversætbarheden, fokuserer Røvik på tre kendetegn ved den praksis, der søges 

oversat: Eksplicitet, indvævethed og kompleksitet. Ekspliciteten afhænger af, om praksissen er 

kodificeret, sprogsat, synliggjort og kommunikerbar. Indvævetheden afhænger af, i hvor høj grad 

praksissen er forankret i den øvrige organisatoriske kontekst, dvs. om den er let at afgrænse og 

udskille fra andre elementer i organisationen og dens omgivelser. Kompleksiteten afhænger af, 

hvor enkel praksissen er, hvor mange aktører den involverer, og hvor høj kompetence disse 

aktører forudsættes at have for at kunne udføre praksissen. 

Røviks teori går ud på, at oversætbarheden stiger, jo mere eksplicit, jo mindre indvævet og jo 

mindre kompleks en praksis er. Hvorimod oversætbarheden falder, jo mindre eksplicit, jo mere 

indvævet og jo mere kompleks en praksis er (Røvik 2007: 309-10). 

Når det gælder omformbarheden fokuserer Røvik på tre andre kendetegn, nemlig om praksissen 

forudsætter brug af et bestemt værktøj, om praksissen har karakter af en formel procedure eller 

forskrift, og om praksissen efterprøves og kontrolleres af eksterne myndigheder. Her er teorien, at 

omformbarheden falder, jo mere praksissen forudsætter brugen af et bestemt værktøj, har 

karakter af en formel forskrift og kontrolleres af eksterne myndigheder (Røvik 2007: 310). 

Røviks teori vil i denne afhandling blive anvendt til at analysere de kendetegn ved de kendte og 

nye styringstiltag på kvalitetsområdet, som er med til at bestemme, om det er det ene eller det 

andet styringstiltag, som er lettest at modificere og forandre for at skabe en konsistent ledelses-



18 
 

praksis9. Antagelsen er, at jo mindre oversætbar og jo mindre omformbar et bestemt kendetegn i 

et af styringstiltagene er, desto mere sandsynligt er det, at konsistensen i ledelsespraksissen må 

findes ved at modificere det tilsvarende kendetegn i det andet styringstiltag. Sandsynligheden for 

at et bestemt kendetegn i et af perspektiverne bliver forandret, falder således, hvis kendetegnet 

ikke er særlig ekspliciteret, er meget indvævet i den øvrige organisatoriske kontekst, er meget 

kompliceret, forudsætter brugen af et bestemt værktøj, har karakter af en formel forskrift og/eller 

kontrolleres af eksterne myndigheder. 

Et andet element i Røviks translationsteori er dog, at oversættelsen af en praksis også afhænger af 

styrke- og magtforholdene i en organisation, herunder af hvor store frihedsgrader den øverste 

ledelse sætter for lokale modifikationer og forandringer i forbindelse med oversættelsen ned i 

organisationen (Røvik 2007: 294-95). Ser vi mere generelt på de tre perspektiver på kvalitets-

styring, peger Lerborg (2013: 298-99) således på, at både NPM-kontrakt og det bureaukratiske 

styringsparadigme er hegemoniske paradigmer, som understøttes af magtfulde aktører og ofte 

anses for at være hævet over diskussion.  Lerborg understreger dog samtidig, at det professionelle 

styringsparadigme mange steder også er dominerende inden for nogle rammer, som er sat af 

mekanismer fra det bureaukratiske paradigme og NPM.  

Man kan således ikke på forhånd antage, at det ene af de tre perspektiver på kvalitetsstyring vil 

være det dominerende perspektiv. Men det er vigtigt at være opmærksom på, at mulighederne for 

at skabe en konsistent ledelsespraksis ikke kun afhænger af oversætbarheden og omformbar-

heden af de forskellige kendetegn ved de styringsteknologier, der indgår i de tre perspektiver på 

kvalitetsstyring. Skabelsen af en konsistent ledelsespraksis afhænger også af magtforholdene i 

organisationen og mulighederne for at indgå i koalitioner med interne og eksterne aktører, der 

understøtter det perspektiv, man søger at fremme. 

3.3. Oversættelse til mellemledelsen og produktionskernen 

Analysen af det tredje underspørgsmål om ledelsens oversættelse af den konsistente ledelses-

praksis til mellemledelsen og produktionskernen tager udgangspunkt i Mintzbergs organisations-

teori (Mintzberg 1983 og Sørensen 2000).  

Mintzberg opdeler organisationen i fem grupper: Den øverste ledelse, mellemledelsen, 

produktionskernen, teknostrukturen og støttestaben.  Hver gruppe udgør en magtfaktor i 

organisationen, og hver gruppe søger at opnå så stor kontrol som muligt over organisationens 

arbejde. Dermed opstår der fem grundlæggende ”træk” i organisationen10, svarende til de fem 

                                                           
9
 Røviks begreber oversætbarhed og omformbarhed er udviklet til at analysere oversættelsen af en ledelseside til 

praksis. I denne afhandling anvender jeg begreberne til at sammenholde to praksisser for at analysere mulighederne 
for at skabe en konsistent ledelsespraksis ud af de to praksisser. Jeg anvender altså begreberne på et lidt anden måde 
end Røvik, idet jeg fokuserer på de kendetegn ved de to praksisser, som Røvik peger på er værd at analysere for at 
afgøre, om en praksis er oversætbar og omformbar. 
10

 Niels Bo Sørensen opererer i sin bog om Mintzbergs organisationsteori (Sørensen 2000: 118ff) med et sjette træk i 
organisationen, nemlig den fælles ideologi (kulturen). Jeg har imidlertid valgt at bruge Mintzbergs oprindelige udgave 
med fem træk, fordi jeg betragter den fælles ideologi (kulturen) som en af de styringsteknologier, som den øverste 
ledelse og støttestaben anvender til at udøve deres træk i organisationen. 
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grupper. Og som Mintzbergs figur viser, trækker disse fem træk ofte i hver sin retning og skaber 

dermed de spændinger, som afhandlingen vil analysere i den konkrete case (Mintzberg 1983: 154). 

Figur 2: Mintzbergs fem grundlæggende træk i en organisation 

 

Problemformuleringens tredje underspørgsmål sætter fokus på spændingen mellem den øverste 

ledelses og teknostrukturens ønske om centralisering, styring og standardisering af arbejdsproces-

serne set i forhold til produktionskernens ønske om professionalisme, faglighed og autonomi. 

Denne spænding svarer formentlig i høj grad til spændingen mellem de to øverste perspektiver på 

kvalitetsstyring (målstyring og processtyring) på den ene side og faglighedsperspektivet på den 

anden side.  

Mellemledelsen står midt i disse spændinger og vil ifølge Mintzberg forsøge at trække magt både 

oppefra og nedefra for at håndtere dette krydspres og danne sin egen magtbase (”balkanisering”) 

(Mintzberg 1983: 153f). Denne balkanisering medfører en risiko for, at spændingerne ikke 

håndteres på samme måde i hele organisationen, dvs. at den ledelsespraksis, der etableres i de 

forskellige afdelinger af organisationen, ikke er den samme alle steder. 

For at analysere de øverste ledelses muligheder for at oversætte den konsistente ledelsespraksis 

for kvalitetsstyring i SKAT Inddrivelse, så den giver mening og retning for mellemledelsen og 

produktionskernen, inddrager jeg også nogle yderligere begreber fra Røviks translationsteori. 

Røvik sondrer mellem to måder, som oversættelsen af en ledelseside til praksis kan finde sted på i 

en organisation. I den hierarkiske oversættelseskæde sker oversættelsen sekventielt og vertikalt 

fra den øverste ledelse og nedad i organisationen. I den spirallignende oversættelseskæde sker 

oversættelsen derimod ved, at ledelsens oversættelse af den ledelsesmæssige ide indgår i et 
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samspil med erfaringerne fra praksis i en osmoseagtig, cirkulær bevægelse (Røvik 2007: 294-99)11. 

Røvik peger i den forbindelse på behovet for at etablere interne arenaer for produktiv snak, hvor 

de nye ideer og praksisser kan mødes og brydes med eksisterende ideer og praksisser som en del 

af den spirallignende oversættelseskæde (Røvik 2007: 334). Hypotesen i afhandlingen er, at der på 

den måde kan bygges bro over den spænding mellem den øverste ledelse og teknostrukturen på 

den ene side og mellemledelsen og produktionskernen på den anden side, som Mintzbergs teori 

peger på. 

3.4. Operationalisering 

Den anvendte teori er operationaliseret i en observationsguide (bilag D) og en interviewguide 

(bilag E) med tre temaer, som svarer til de tre underspørgsmål i problemformuleringen: 

1. Informantens syn på kvalitetsbegrebet og formålet med kvalitetsstyringen samt hans syn 
på utilsigtede konsekvenser af kvalitetsstyring.  

2. Informantens syn på konsistensen i kvalitetsstyringen ved hjælp af to styringstiltag, som på 
en række parametre kan tænkes at være i konflikt med hinanden. Desuden informantens 
syn på ressourceforbruget til kvalitetsstyringen samt informantens syn på, hvilke 
interessenter i den organisatoriske kontekst der bør inddrages i at skabe en konsistent 
ledelsespraksis. 

3. Informantens syn til mulighederne for at oversætte den konsistente ledelsespraksis for 
kvalitetsstyring til mellemledelsen og produktionskernen, samt måden det bør ske på.  

                                                           
11

 Røviks spirallignende oversættelseskæde svarer til principperne om medarbejderinvolvering og ”bottom up” 
beslutningsprocesser i Lerborgs humanistiske styringsparadigme (Lerborg 2013: 113-14). 
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4. Analyse  

Dette afsnit er ligesom teoriafsnittet opdelt efter de tre underspørgsmål i problemformuleringen. 

4.1. Formålet med kvalitetsstyringen 

Som beskrevet i afhandlingens indledning, består kvalitetsstyringen i SKAT Inddrivelse dels af den 

kendte interne kvalitetssikring og dels af den nye målstyring ved hjælp af korrektheds-KPI’er for de 

væsentligste kundevendte ydelser12. 

Den interne kvalitetssikring har en lang tradition i SKAT, ikke mindst på regnskabsområdet13. Her 

har interne stikprøvekontroller af regnskabsmedarbejdernes arbejde i mange år fungeret som en 

form for selv-revision, der ud over det forebyggende kontrolformål bl.a. har det formål, at 

Skatteministeriets Interne Revision kan fokusere på at revidere dette kontrolsystem frem for at 

skulle foretage disse kontroller selv. Senere har de interne kontroller bredt sig til resten af SKATs 

produktion, sådan at sagsbehandlingen også er blevet genstand for intern kvalitetssikring14. 

I 2009 kritiserede Rigsrevisionen på baggrund af en intern revisionsrapport, at SKATs interne 

kvalitetssikring ikke i tilstrækkelig grad blev anvendt som et ledelses- og styringsredskab i SKAT 

(Rigsrevisionen 2009: 31-32).  Rigsrevisionen pegede bl.a. på, at der ikke i tilstrækkelig grad var 

tilrettelagt procedurer for løbende opfølgning på resultaterne af de interne kontroller. 

På den baggrund nedsatte SKAT en arbejdsgruppe, der skulle se på formål, tilrettelæggelse og 

omfang af den interne kvalitetssikring i SKAT. Arbejdsgruppen udarbejdede i 2010 en vejledning 

om det interne kvalitetssikringssystem i SKAT. Denne vejledning er fortsat gældende og beskriver 

formålet med den interne kvalitetssikring som dels at ”forebygge og modvirke fejl i administra-

tionen af SKATs kerneområder”, og dels at ”være medvirkende til løbende evaluering, optimering 

og kvalitetssikring af indlagte processer og forretningsgange indenfor SKATs kerneområder.” (Bilag 

A: 37). 

Vejledningen er udtryk for processtyring af kvaliteten, fordi den kobler den interne kvalitetssikring 

tæt sammen med de interne arbejdsprocesser og ønsket om at forebygge og modvirke fejl. Den 

beskriver, hvordan direktørerne i SKAT er ansvarlige for at tilrettelægge interne kontroller ud fra 

en risikovurdering af produktionen, således at der f.eks. bør indføres intern kvalitetssikring i 

forbindelse med organisatoriske eller processuelle ændringer, der medfører indførelse af nye 

arbejdsprocesser, ny personaleleder og/eller mange nye medarbejdere på et fagområde. 

Endvidere skal der løbende ske afrapportering opad i organisationen, og i disse afrapporteringer 

være skal der være fokus på kritiske fejl og initiativer til afhjælpning af disse (bilag A: 39). 

                                                           
12

 SKAT opdeler sin produktion i ydelser for at skabe struktur og konsistens i sin styring. Medarbejderne tidsregistrerer 
f.eks. på ydelser, og procesbeskrivelser og interne kontrolpunkter er opdelt efter ydelser. Som eksempel på en ydelse 
på inddrivelsesområdet kan nævnes en betaling, en lønindeholdelse, en udlægsforretning eller en konkursbegæring. 
13

 Afhandlingens afsnit om SKATs interne kvalitetssikring bygger bl.a. på et baggrundsinterview med den kontorchef, 
som var formand for den arbejdsgruppe, der i 2010 udarbejdede den gældende interne vejledning på området. 
14

 Dahler-Larsen (2008: 10) mener, at kvalitetsstyring som organisationsopskrift stammer fra industrien, og at 
opskriften herefter har bredt til service og offentlig ydelser. Min undersøgelse af de historiske rødder for den interne 
kvalitetssikring i SKAT tyder imidlertid på, at opskriften også kan stamme fra regnskabs- og revisionsbranchen. 
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Vejledningen giver dermed læringsformålet en fremtrædende plads i SKATs interne kvalitets-

sikring, men den er samtidig ikke særlig præcis med hensyn til, hvilke styringsteknologier der kan 

bringes i anvendelse for at denne læring finder sted. 

Målstyring via måling af KPI’ere er et relativt nyt styringstiltag i SKAT. I 2012 anbefalede en rapport 

fra konsulentfirmaet McKinsey, at SKAT skulle indføre performance management. På inddrivelses-

området anbefalede rapporten, at SKAT for at få en mere effektiv styring og transparens omkring 

effekten af de forskellige inddrivelsesaktiviteter ”anvender … rapportering på medarbejderniveau 

(som) indeholde(r) effektivitet (eksempelvis inddrevet mængde pr. arbejdstid og pr. restance-

beholdning), produktivitet (eksempelvis antal besvarede opkald) og kvalitet (eksempelvis andel af 

behandlinger, som ikke følger standardprocessen).” (McKinsey 2012: 388). Rapporten pegede 

endvidere på det problem, at ”kvaliteten af medarbejdernes arbejde følges med stikprøvekontrol 

med fokus på, hvorvidt en medarbejder følger standardprocessen, men ikke på effekten af 

medarbejdernes opgaver.” (ibid. 155). 

McKinsey-rapporten førte til, at der i 2013 med bistand fra konsulentfirmaet Deloitte for hvert 

underdirektør-område i SKAT blev udpeget et antal KPI’er for de væsentligste kundevendte 

ydelser. Blandt disse KPI’er er et antal såkaldte korrektheds-KPI’er, som måler kvaliteten af 

produktionen baseret på resultaterne af den interne kvalitetssikring.  

Endvidere førte McKinsey-rapporten til, at der blev udarbejdet en styringshåndbog i SKAT, som 

bl.a. beskriver styringsmodellen for den overordnede driftsstyring, som KPI’erne indgår i (bilag B). 

Styringshåndbogen understreger, at formålet med driftsstyringen er ”at sikre høj performance i 

den løbende drift i alle enheder i SKAT. Driftsstyringen hjælper med at fokusere på kerneområder i 

SKAT som fx øget kvalitet, effekt og produktivitet. … Fokus er på planlægningen af den løbende 

produktion samt løbende identifikation af behov for proaktive korrigerende handlinger. Dette 

kræver, at lederne har let adgang til transparent og bearbejdet information, der er styringsrelevant 

og aktuelt.” (Bilag B: 81). 

Styringshåndbogen fastlægger endvidere en måneds- og kvartalsvis procedure for opfølgning, 

performancevurdering og planlægning af driften. I denne procedure holdes der løbende bilaterale 

møder mellem underdirektører, forretningsdirektører og SKATs øverste direktør samt mellem 

SKATs direktør og departementschefen. Møderne understøttes af SKATs Økonomiafdeling med 

centrale controllere, som bistår direktørerne ved at udarbejde månedlige ledelsesrapporter og 

såkaldte dashboards med data for performance vedrørende kvalitet, produktivitet og effektivitet 

(KPI’erne). For hver KPI er der fastsat et resultatkrav, og dashboardet viser, om dette resultatkrav 

er opfyldt. 

SKATs styringsmodel når kun ned til underdirektør-niveau. Styringshåndbogen omtaler dog kort, at 

der på niveauet under underdirektørerne er behov for målsættende ledelse og detailplanlægning 

af produktionen, samt at der skal være en tæt sammenhæng mellem disse produktionsplaner og 

den overordnede driftsstyring (bilag B: 49). Endvidere fastslår den, at underdirektørerne skal 

igangsætte korrigerende handlinger for at rette op på afvigelser fra resultatkrav og budget, samt 

at der for større korrigerende handlinger skal udarbejdes en operationel plan (ibid. 82). 
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SKATs styringsmodel er først og fremmest udtryk for målstyring af kvaliteten. Styringsmodellen er 

en vigtig del af kontraktstyringen af de enkelte forretnings- og underdirektør-områder i SKAT, hvor 

tanken er at kombinere en løbende resultatopfølgning og en høj grad af dokumentation og 

transparens omkring SKATs produktion med en markant decentralisering af bl.a. lønbudgettet. 

KPI’erne er således fastsat for at sikre en løbende afbalancering og prioritering af resultatopfyl-

delsen for de forskellige mål, sådan at f.eks. målene om produktivitet, effektivitet og gevinstrea-

lisering afbalanceres i forhold til målet om kvalitet. Desuden indgår resultaterne af målstyringen i 

den løbende performancevurdering af direktørerne, bl.a. med henblik på udbetaling af resultatløn. 

Styringsmodellens omtale af, at driftsstyringen skal bidrage til ”løbende identifikation af behov for 

proaktive korrigerende handlinger” peger dog også i retning af processtyring. Målingen af KPI’erne 

ses her som et middel til at identificere områder i produktionen, hvor resultaterne ikke er som 

forventet og ønsket, med henblik på at håndtere disse afvigelser. Her peger styringshåndbogen 

altså på det samme læringsformål som den interne kvalitetssikring, men det er karakteristisk, at 

styringshåndbogen kun omtaler en enkelt styringsteknologi for at nå dette formål, nemlig 

udarbejdelsen af en ”operationel plan for større korrigerende handlinger”. 

Sammenfattende viser analysen af dokumenter, at den nye måling af korrektheds-KPI’er først og 

fremmest er udtryk for målstyring af kvaliteten i SKAT Inddrivelse, mens den kendte interne 

kvalitetssikring er udtryk for processtyring. Målingen af korrektheds-KPI’erne har dog også 

elementer af processtyring, fordi den bidrager til at identificere områder i produktionen, hvor der 

er behov for korrigerende handlinger for at sikre kvaliteten. Dermed peger både den interne 

kvalitetssikring og målstyringen af kvaliteten på intern læring som et vigtigt formål med styringen, 

men ingen af styringstiltagene er særlig præcise med hensyn til, hvilke konkrete styringstekno-

logier der kan bringes i anvendelse for at nå dette formål. 

De semi-strukturerede interviews uddyber og bekræfter dette billede. Alle fire informanter peger 

på, at kvalitetsstyringen har kontrol og læring som formål. To af underdirektørerne fokuserer 

meget på læringsformålet for at undgå fejl fremadrettet og mener dette formål skal opprioriteres. 

Den tredje underdirektør fokuserer på afbalanceringen og prioriteringen af kvalitetsniveauet set i 

forhold til andre mål og KPI’er, mens kontorchefen for controller-kontoret i Økonomiafdelingen 

(herefter controller-kontorchefen) ud over læringen også fokuserer på prioritering og 

dokumentation. De to første informanter er altså primært fokuserede på formålene kontrol og 

læring i processtyringsperspektivet på kvalitetsstyring, men de to sidstnævnte også fokuserer på 

prioriteringsformålet og controller-kontorchefen endvidere på dokumentationsformålet i 

målstyringsperspektivet.  

I forhold til min forforståelse er det mest overraskende resultat nok, at de tre underdirektører er 

så fokuserede på den interne læring og andre korrigerende handlinger og anser dokumentations-

formålet i målstyringen for sekundært i forhold til dette. En underdirektør udtrykker dette meget 

klart med ordene: ”Hvis ikke læringscirklen virker, hvis vi f.eks. ikke får tilpasset vores arbejdspro-

cesser, men bare fortsætter som hidtil og kun får en opgørelse over antallet af fejl, uden at det får 

en eller anden form for konsekvens, så kan vi lige så godt lade være med at lave det.”  
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I dette fokus på læring ligger der indirekte en kritik af den nuværende interne kvalitetssikring i 

Inddrivelse, nemlig at den kun i begrænset omfang fører til læring og andre korrigerende hand-

linger. Det er dog ikke en overraskende kritik, idet den svarer til den kritik, som Rigsrevisionen som 

nævnt fremsatte af SKATs interne kvalitetssikring i 2009. 

To af underdirektørerne ser den interne læring som en kobling mellem processtyring og 

faglighedsperspektivet, idet de understreger, at læringen kan gå begge veje: Den kan handle om, 

at de fagprofessionelle skal blive bedre til at følge de standardiserede arbejdsprocesser, men den 

kan også handle om, at arbejdsprocesserne skal præciseres eller justeres, fordi de fagprofessio-

nelle mener arbejdet kan udføres på en mere hensigtsmæssig måde (procesoptimering). En af 

underdirektørerne nævner således ændring af arbejdsprocesser som en af de styringsteknologier, 

der kan anvendes som korrigerende handling og nævner derudover undervisning, tavlemøder og 

ændring af brevtekster, så kunderne bedre kan forstå dem. 

Endelig er de tre underdirektører inde på, at kvalitetsstyringen kan have uheldige konsekvenser, 

hvis ikke ledelsen får forklaret formålet med at lave kvalitetsstyring for medarbejderne: ”Vi skal 

forklare medarbejderne, hvorfor vi følger udviklingen i kvaliteten, at det ikke er for at slå nogen 

oveni hovedet, men for at gøre tingene rigtigt – og at det ikke er af hensyn til revisionen, men af 

hensyn til kunderne”, som en underdirektør udtrykker det. Han peger dermed på det dårlige ry, 

som intern kvalitetssikring har blandt mange medarbejdere i produktionskernen og dele af 

mellemledelsen, hvor man traditionelt har set med skepsis på standardisering og kontrol uden 

faglig mening styret af teknostrukturen. Dette vender jeg tilbage til i afsnit 4.3. 

Sammenfattende viser analysen af det det første underspørgsmål om formålet med kvalitetssty-

ringen, at det kendte styringstiltag intern kvalitetssikring er udtryk for processtyring, mens det nye 

styringstiltag måling af korrektheds-KPI’er primært er udtryk for målstyring. Begge styringstiltag 

peger dog på intern læring som et vigtigt formål med kvalitetsstyringen, og dette læringsformål 

understreges ikke mindst af de tre underdirektører, som prioriterer det højere end 

dokumentationsformålet i målstyringen. 

4.2. Konsistens i kvalitetsstyringen 

Sammenhængen mellem den interne kvalitetssikring og målstyringen via korrektheds-KPI’erne er 

kun omtalt i et enkelt af SKATs officielle dokumenter, nemlig en ordregivende intern meddelelse af 

18. februar 2015 om risikostyring i SKAT (bilag C). I denne meddelelse omtales den interne 

kvalitetssikring og den månedlige ledelsesopfølgning med KPI’er som to værktøjer, der binder den 

operationelle risikostyring sammen med den strategiske risikoledelse i den såkaldte risikostyrings-

kæde. Det understreges, at ”den gennemførte og rapporterede interne kvalitetssikring indgår som 

en del af den månedlige ledelsesinformation i form af fx KPI’er og bidrager således til forretnings-

direktørens strategiske risikoledelse.” (Bilag C: 105).  

Den interne meddelelse fastslår også, at underdirektørerne løbende skal tages stilling til 

udvælgelsen af kontrolpunkter for den interne kvalitetssikring og til kontrolfrekvensen, den 

acceptable statistiske usikkerhed på kontrolresultaterne samt iværksættelsen af de nødvendige 

korrigerende handlinger på baggrund af resultaterne. 
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Den interne meddelelse peger dermed på fire af de parametre, hvor processtyringen ved hjælp af 

den interne kvalitetssikring og målstyringen ved hjælp af korrektheds-KPI’erne ikke nødvendigvis 

er i harmoni med hinanden. Disse parametre fremgår også af et internt beslutningsoplæg fra 

august 2014 udarbejdet af SKATs Økonomiafdeling til SKATs direktion om de krav, som målingen af 

korrekthed-KPI’er stiller til den interne kvalitetssikring.  

Beslutningsoplægget blev godkendt af SKATs direktion i august 2014. Siden da har SKATs 

Økonomiafdeling arbejdet for, at de enkelte forretningsområder i SKAT skulle gennemgå og 

modificere deres interne kvalitetssikring, så den kommer til at leve op til de nye krav, som 

målingen af korrektheds-KPI’erne stiller.  

I forretningsområdet Inddrivelse er denne gennemgang dog hidtil blevet udskudt med henvisning 

til den nuværende driftssituation omkring it-systemet EFI. Det betyder, at der på nuværende 

tidspunkt kun gennemføres nogle få målinger af korrektheds-KPI’er i SKAT Inddrivelse, dvs. at 

målstyringen og processtyringen af kvaliteten i øjeblikket sameksisterer som styringstiltag uden at 

være koblet særlig meget sammen. Desuden har der været nogle indledende forhandlinger om, 

hvordan den interne kvalitetssikring skal justeres for at leve op til de nye krav fra målingen af 

korrektheds-KPI’erne.  Man kan sige, at de to styringstiltag i øjeblikket sameksisterer på den måde, 

som Lerborg (2013) karakteriserer som harmoni, men at det er hensigten at skabe en mere 

konsistent ledelsespraksis, når driftssituationen omkring it-systemet EFI muliggør det. 

For at komme videre med at implementere den nye målstyring drøftede ledelsen i SKAT Inddri-

velse på en workshop i februar 2015, hvordan den fremtidige målstyring og KPI-struktur skal se ud, 

herunder målingen af korrektheds-KPI’erne. Drøftelserne viste, at ledelsen i SKAT Inddrivelse ser 

målstyringen ved hjælp af KPI’er og den almindelige driftsstyring, herunder den interne kvalitets-

sikring, som to forskellige styringstiltag, men at de to styringstiltag set med ledelsens øjne udgør 

en helhed og ikke er i konflikt. 

Efter et internt møde i SKAT Inddrivelse i maj 2015 stod det imidlertid klart, at der antagelig 

kommer til at gå nogen tid, før det er aktuelt at modificere den interne kvalitetssikring, så den 

fuldt ud lever op til de nye krav fra målstyringen af kvalitet. Som følge af driftssituationen omkring 

it-systemet EFI vil den interne kvalitetssikring og læring, der i øjeblikket gennemføres af SKAT 

Inddrivelse i forbindelse med en række midlertidige datakvalitets- og oprydningsopgaver, indtil 

videre have en højere prioritet end den fulde implementering af SKATs nye krav til kvalitetsstyring 

i Inddrivelse. 

Sammenfattende viser analysen af dokumenter suppleret med mine observationer fra møder, at 

der i SKATs ledelse, herunder i den øverste ledelse af SKAT Inddrivelse, er en erkendelse af, at den 

kendte processtyring ved hjælp af den interne kvalitetssikring og den nye målstyring ved hjælp af 

korrektheds-KPI’er er to forskellige styringstiltag, og at man derfor for at skabe en konsistent 

ledelsespraksis er nødt til at modificere disse styringstiltag, sådan at den interne kvalitetssikring 

kommer til at leve op til de krav, som målstyringen stiller.  
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Analysen af de interne dokumenter peger også på fem parametre, hvor den interne kvalitetssik-

ring og målstyringen ved hjælp af korrektheds-KPI’erne ikke nødvendigvis er i harmoni med 

hinanden: 

1. Udvælgelsen af kontrolpunkter, dvs. hvilke ydelser der ud fra en risikovurdering skal 

kontrolleres i den interne kvalitetssikring og bagefter indgå i målingen af korrektheds-KPI’erne: 

Skal det være de samme kontrolpunkter fra gang til gang for at sikre sammenligneligheden i 

målingen af KPI’erne, eller kan den interne kvalitetssikring være mere dynamisk og udskifte 

kontrolpunkterne efter behov, når risikovurderingen af produktionen tilsiger det?15 

2. Kontrolfrekvensen (hyppigheden): Skal kontrollen gennemføres månedligt eller kvartalsvis? 

3. Stikprøvestørrelsen: Skal stikprøvekontrollerne være statistisk signifikante, dvs. med en lav 

usikkerhed, eller skal de blot være indikationer på, at der laves fejl i et vist omfang? 

4. Kontrollens hurtighed: Skal kontrollerne gennemføres umiddelbart efter kontrolperiodens udløb 

for at resultatet kan nå at komme med i de månedlige ledelsesrapporter, eller kan man af hensyn 

til kontrollernes tilrettelæggelse og ressourceforbruget bruge længere tid på dem?  

5. Afrapporteringsform: Skal resultatet af kontrollerne, inkl. forslag til korrigerende handlinger, 

afrapporteres opad i de månedlige ledelsesrapporter, eller skal resultatet og overvejelserne om 

korrigerende handlinger afrapporteres i en særlig rapport, som er genstand for en ledelsesmæssig 

behandling i SKAT Inddrivelse, før den afrapporteres opad i ledelsessystemet? 

For at undersøge, hvordan ledelsen i SKAT Inddrivelse kan oversætte de to styringstiltag til en 

konsistent ledelsespraksis, vil jeg i det følgende analysere disse fem parametre eller kendetegn 

ved de to styringstiltag med udgangspunkt i Røviks begreber om oversætbarhed og omform-

barhed, jf. teoriafsnit 3.2. Analysen tager i første omgang udgangspunkt i de skriftlige dokumenter 

og inddrager herefter resultaterne af de semi-strukturerede interviews, hvor de fire informanter 

blev bedt om at forholde sig til mulighederne for at skabe et kompromis på de fem parametre. 

De to styringstiltag er begge meget eksplicitte, idet kravene til de fem parametre er beskrevet i 

henholdsvis vejledningen om intern kvalitetssikring og de manualer, der findes for målingen af 

korrektheds-KPI’erne. Det gør begge styringstiltag mere oversætbare og dermed lettere at 

modificere, forudsat naturligvis at vejledningen og/eller manualerne kan justeres. 

Her kommer graden af indvævethed imidlertid ind som en faktor, der trækker i retning af, at begge 

styringstiltag er mindre oversætbare og dermed vanskeligere at modificere. Målstyringen ved 

hjælp af korrektheds-KPI’erne er tæt koblet til SKATs nye styringsmodel med månedlige ledelses-

opfølgninger, hvor al styringsrelevant information skal samles i en og samme ledelsesrapport. Det 

betyder, at kontrolfrekvens, stikprøvestørrelser, hurtighed og afrapporteringsform for den interne 

kvalitetssikring skal ændres, for at resultaterne kan nå at komme med i denne rapport. Heroverfor 

står den interne kvalitetssikring, der er tæt koblet til det ledelsesmæssige ansvar for kvaliteten og 

                                                           
15

 Dahler-Larsen (2008: 94) mener, at kvalitetsmålinger risikerer at fiksere det, der måles. Han taler om ”indikatorfikse-
ring”, hvor en bestemt indikator udnævnes til at repræsentere det, som er væsentligt ved en given indsats, uden at 
denne indikator har den fornødne validitet. En for statisk intern kvalitetssikring vil være et eksempel på dette. 
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behovet for læring i en dynamisk produktion. Læringsformålet taler ligesom målstyringen for, at 

den interne kvalitetssikring sker hyppigere og hurtigere for at blive mere tidstro. Men lærings-

formålet taler også for, at kontrolpunkterne i den interne kvalitetssikring er dynamiske, og at der 

er tid til at overveje, hvilke korrigerende handlinger, der er de mest hensigtsmæssige, hvis der 

konstateres fejl. Her er den interne kvalitetssikring potentielt i konflikt med de krav, som 

målstyringen stiller. 

De to styringstiltag er desuden meget komplekse, og de forudsætter begge en særlig faglighed, 

men det er karakteristisk nok ikke den samme faglighed. Målstyringen forudsætter en særlig 

statistisk faglighed, som primært findes i teknostrukturen, mens den interne kvalitetssikring 

forudsætter den faglighed, som de fagprofessionelle i produktionskernen besidder. Disse to 

fagligheder taler ikke nødvendigvis samme sprog, og det er med til at gøre de to styringstiltag 

mindre oversætbare på grund af deres kompleksitet. 

Når det gælder omformbarheden, er både målstyringen ved hjælp af korrektheds-KPI’erne og den 

interne kvalitetssikring bundet af en række faglige forskrifter for, hvordan de skal udføres. De er 

begge udsat for kontrol af eksterne myndigheder, idet målstyringen primært kontrolleres af 

Finansministeriet, Rigsrevisionen og det politiske system, mens den interne kvalitetssikring 

primært kontrolleres af Skatteministeriets Interne Revision og Rigsrevisionen. Den interne revision 

er f.eks. en vigtig del af den organisatoriske kontekst, som den interne kvalitetssikring er indvævet 

i, og revisionen vil derfor være en vigtig høringspartner, når SKATs vejledning om intern 

kvalitetssikring skal justeres for at tage højde for de nye krav fra målstyringen.  

Sammenfattende viser analysen af ledelsens muligheder for at oversætte de to styringstiltag til en 

konsistent ledelsespraksis, at disse muligheder især begrænses af de to styringstiltags høje grad af 

indvævethed og kompleksitet samt af den eksterne kontrol. Det bliver formentlig lettest at skabe 

en konsistent ledelsespraksis, når det gælder målstyringens krav om hyppighed og hurtighed, hvor 

læringsformålet i den interne kvalitetssikring trækker i samme retning som kravene fra målingen 

af KPI’erne. Sværere bliver det formentlig at skabe en konsistent ledelsespraksis, når det gælder 

udvælgelsen af kontrolpunkter (statisk eller dynamisk) og afrapporteringsform (hurtig eller med 

tid til interne overvejelser), hvor målstyringen og den interne kvalitetssikring trækker i hver sin 

retning og begge er indvævet i hver sin organisatoriske kontekst, som formentlig også i et vist 

omfang trækker i hver sin retning. 

Som nævnt i afsnit 3.2. peger Røvik på, at oversættelsen af en praksis også afhænger af styrke- og 

magtforholdene i organisationen. Et vigtigt magtmiddel er i den forbindelse retten til at tildele 

ressourcer til løsningen af en opgave. Målstyringens krav til hyppighed, stikprøvestørrelse og 

hurtighed vil alt andet lige kræve flere personaleressourcer til at udføre den interne kvalitets-

sikring, og de skal tages fra de ressourcer, der er afsat til produktionen. Da arbejdet med at udføre 

intern kvalitetssikring bl.a. kræver en vis erfaring med de opgaver, der skal kontrolleres, er disse 

personaleressourcer også efterspurgte i selve produktionen. Ressourceforbruget til intern 

kvalitetssikring vil derfor være en transaktionsomkostning, som ledelsen i SKAT inddrivelse må 

tage hensyn til, når den skal oversætte de to styringstiltag til en konsistent ledelsespraksis. 
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De semi-strukturerede interviews viste, at ledelsen i SKAT Inddrivelse og controller-kontorchefen 

er opmærksom på disse ledelsesmæssige dilemmaer og spændinger. Interviewene blev tilrettelagt 

på den måde, at jeg først spurgte informanten, om han ser målstyringen ved hjælp af korrektheds-

KPI’erne og den interne kvalitetssikring som et samlet styringstiltag eller som to forskellige 

styringstiltag med mulighed for uoverensstemmelser. Herefter blev informanten bedt om at 

forholde sig til et skema med de fem parametre, som dokumentanalysen havde peget på som 

mulige konfliktområder: 

Parametre i målstyring via korrektheds-KPI’er og den interne kvalitetssikring 

 Måling af korrektheds-KPI’er Den interne kvalitetssikring 

Kontrolpunkter Permanente, sammenlignelige Skiftende, efter behov 

Frekvens Månedlig Kvartalsvis, evt. månedlig 

Stikprøvestørrelse Signifikant (300-400) Indikation (ca. 100) 

Hurtighed 7 dage efter periodens udløb 1 ½ måned efter periodens udløb 

Afrapporteringsform Månedlig ledelsesrapport Særlig rapport inkl. kommentar 

 

Min forforståelse før de semi-strukturerede interviews var - baseret på ovennævnte workshop den 

16. februar 2015 om KPI’erne - at de tre underdirektører ville se målstyringen ved hjælp af 

korrektheds-KPI’erne og den interne kvalitetssikring som to forskellige styringstiltag, men at de 

samtidig ville se to styringstiltag som en helhed uden en indbygget konflikt. Denne forforståelse 

blev kun delvis bekræftet. Interviewene viste, at de tre underdirektører ser de to styringstiltag 

som to tiltag, der supplerer hinanden, men de samtidig er opmærksomme på, at det kan blive 

kompliceret at koble dem sammen. En underdirektør gav f.eks. spontant udtryk for, at ”der kan 

sagtens være uoverensstemmelser mellem dem. KPIerne er i hvert fald til en start noget mere 

statiske end den interne risikostyring er – på det punkt er de nærmest diametrale modsætninger”. 

Controller-kontorchefen ser om ventet korrektheds-KPI’erne og den interne kvalitetssikring som 

”et samlet styringstiltag, hvor det er helt essentielt, at den interne kvalitetssikring er sammentænkt 

med målstyringen”. Controller-kontorchefen er dog samtidig meget opmærksom på behovet for 

”en positiv stillingtagen” til en række af de ledelsesmæssige dilemmaer, som jeg har nævnt 

ovenfor, f.eks. dilemmaet omkring at bruge for mange personaleressourcer på at udføre den 

interne kvalitetssikring. 

De fire informanter var også enige i det billede, som skemaet med de fem parametre giver af de 

forskellige krav, som målstyringen ved hjælp af KPI’erne og den interne kvalitetssikring stiller. 

Desuden er informanterne enige om, at kontrolfrekvensen og hurtigheden i afrapporteringen af 

den interne kvalitetssikring skal ændres for at den bliver mere tidstro, så man hurtigere kan drage 

læring af kvalitetsstyringen16. Læringsformålet og behovet for hurtigt at kunne foretage andre 

korrigerende handlinger er som nævnt i afsnit 4.1. meget vigtigt for de tre underdirektører, men 

det understreges også af controller-kontorchefen. En af underdirektørerne peger dog også på, at 

                                                           
16

 SKAT Inddrivelse er ved at indføre et nyt koncept for sin systemforvaltning, som bl.a. understreger behovet for en 
mere aktiv monitorering af de store it-systemer og deres samspil samt håndtering af afvigelser. Ønsket om en mere 
tidstro intern kvalitetssikring er også en del af dette koncept. 
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kravet om hurtighed med at levere data til målingen af KPI’erne vil blive en udfordring – ”det vil 

kræve manpower og et ordentligt setup”, mener han. 

De tre underdirektører og controller-kontorchefen har til gengæld nuancer i synet på de to 

parametre, hvor analysen ud fra Røviks begreber om oversætbarhed og omformbarhed peger på, 

at det er sværest at skabe en konsistent ledelsespraksis, nemlig udvælgelsen af kontrolpunkter 

(statisk eller dynamisk) og afrapporteringsform (hurtig eller med tid til interne overvejelser). De 

tre underdirektører peger alle på behovet for, at den interne kvalitetssikring er dynamisk og ”kan 

skrues op og ned efter behov”, som en af underdirektørerne udtrykker det. Controller-kontor-

chefen peger her på behovet for at finde en balance, så ”vores kvalitets setup hele tiden følger 

med udviklingen i produktionen, sådan at kvalitetssikringen understøtter det fokus, der er i 

opgaveløsningen, men samtidig sørge for, at der er en vis kontinuitet i setuppet.”  

Når det gælder afrapporteringsformen er udgangspunktet i de interne dokumenter, at tidsfristen 

for afrapporteringen af den interne kvalitetssikring skal følge den månedlige resultatopfølgning. 

Controller-kontorchefen peger her på, at det samtidig er vigtigt, at afrapporteringen afspejler de 

forretningsmæssige muligheder, behov og prioriteringer. Tilsvarende giver en underdirektør 

udtryk for, at ”for at kvalitetsstyringen ikke bliver overfladisk, skal den interne kvalitetssikring nok 

kun med kvartalsvis i ledelsesrapporterne, fordi der er behov for tid til at kvalificere resultatet af 

den interne kvalitetssikring og udforme nogle anbefalinger og forslag til korrigerende handlinger 

samt forventninger om deres effekt.”  

Nuancerne i informanternes syn afspejler deres forskellige syn på formålet med kvalitetsstyring, 

som er beskrevet i afsnit 4.1. Underdirektørerne anser alle dokumentationsformålet i 

målstyringsperspektivet for sekundært i forhold til læringsformålet i processtyringsperspektivet. 

De mener derfor også, det er vigtigt, at kontrolpunkterne i den interne kvalitetssikring er 

dynamiske, og at der er tid til at gennemtænke, hvilke korrigerende handlinger der er behov for, 

inden de afrapporteres opad. Controller-kontorchefen lægger vægt på, at kvalitetsstyringen skal 

ses i sammenhæng med den øvrige målstyring i SKAT, men han lægger samtidig op til en 

pragmatisk tilgang, hvor kvalitetsstyringen kommer til at afspejle de forretningsmæssige 

muligheder, behov og prioriteringer. 

Når det gælder stikprøvestørrelsen og usikkerheden på målingen af KPI’erne, peger controller-

kontorchefen på, at der er behov for ”en positiv stillingtagen” af hensyn til ressourceanvendelsen. 

Han mener med andre ord ikke, at man på forhånd kan sige, hvilken statistisk signifikans man skal 

lægge sig fast på. En af underdirektørerne mener ikke, der er behov for så store stikprøver, som 

man ofte antager, og peger på muligheden for, at man kun foretager interne kontroller af de 

medarbejdere, som man frygter laver fejl. Og en anden underdirektør peger på, at ”når vi er nødt 

til at acceptere, at vi skal have nogle tolerancegrænser for kvalitet, som vi har aftalt som 

acceptable, så må vi også acceptere, at der er en vis usikkerhed på målingen af kvaliteten”. 

Dermed er vi inde på personaleforbruget ved at gennemføre den interne kvalitetssikring. SKAT 

Inddrivelse anvender i dag ca. 11 årsværk til denne opgave, svarende til ca. 1 pct. af det samlede 

personaleforbrug. Og underdirektørerne er tydeligvis ikke meget for at anvende flere ressourcer, 

om end der er nuancer i deres holdninger. Desuden mener underdirektørerne, at en større del af 
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ressourceforbruget til den interne kvalitetssikring skal bruges på at sikre læring og hurtig 

opfølgning i form af konkrete forslag til korrigerende handlinger, frem for til at måle og 

dokumentere korrektheds-KPI’er. Controller-kontorchefen mener, at begge formål er vigtige, og 

henviser til, at de senere års debat om SKATs opgaveløsning betyder, at SKAT har et behov for at 

kunne godtgøre udadtil, at kvaliteten i produktionen er i orden. 

Endelig mener alle informanterne, at Skatteministeriets Interne Revision og Økonomiafdelingen er 

vigtige interessenter, når den nye konsistente ledelsespraksis for kvalitetsstyringen i SKAT 

Inddrivelse skal fastlægges. Den underdirektør, som har ansvaret for regnskabsaflæggelsen, 

fremhæver endvidere, at Moderniseringsstyrelsen og Rigsrevisionen er vigtige interessenter og 

understreger dermed, at den interne kvalitetssikring på hans område er meget indvævet i en 

større organisatorisk kontekst og genstand for kontrol af eksterne myndigheder. Controller-

kontorchefen understreger desuden, at SKATs direktion er en vigtig interessent. 

Sammenfattende viser analysen af de semi-strukturerede interviews, at ledelsen i SKAT Inddrivelse 

og controller-kontorchefen er opmærksomme på de ledelsesmæssige dilemmaer og spændinger, 

der vil skulle tages stilling til for at skabe en konsistent ledelsespraksis for kvalitetsstyringen i SKAT 

Inddrivelse. De fire informanter er enige om, at kontrolfrekvensen og hurtigheden i afrapporte-

ringen af den interne kvalitetssikring skal ændres for at den bliver mere tidstro, så man hurtigere 

kan drage læring af kvalitetsstyringen. På de øvrige parametre har informanterne til gengæld 

nuancer i synet på, hvor meget den interne kvalitetssikring skal modificeres for at leve op til de 

krav, som målstyringen stiller. Både analysen af dokumenter og af de semi-strukturerede 

interviews peger således på, at det bliver sværest at skabe en konsistent ledelsespraksis, når det 

gælder udvælgelsen af kontrolpunkter (statisk eller dynamisk) og afrapporteringsform (hurtig eller 

med tid til interne overvejelser) for den interne kvalitetssikring. 

Det er derfor ikke overraskende, at controller-kontorchefen taler om en gradvis indfasning af 

målstyringen ved hjælp af korrektheds-KPI’erne, hvor der i første omgang fokuseres at bringe den 

interne kvalitetssikring af de ”væsentligste” ydelser i overensstemmelse med de nye krav, som 

målstyringen stiller. I anden omgang kommer så resten af den interne kvalitetssikring, dvs. den del 

der ikke skal indgå i korrektheds-KPI’erne, og hvor der derfor skal afrapporteres og følges op på en 

anden måde og på et andet ledelsesmæssigt niveau. Dermed lægger han op til et kompromis, dog 

uden at præcisere, i hvilket omfang dette giver rum for lokale afvigelser i forhold til de nye krav, 

som Økonomiafdelingen som udgangspunkt stiller til den interne kvalitetssikring.  

Tiden må så vise, om dette kompromis omkring indfasningen af de nye krav til kvalitetsstyringen i 

SKAT Inddrivelse blot bliver en videreførelse af den nuværende sameksistensform mellem de to 

styringstiltag, som Lerborg (2013) karakteriserer som harmoni, eller om der bliver tale om et mere 

bevidst forsøg på at skabe en konsistent ledelsespraksis af de to styringstiltag.  

Sammenfattende viser analysen af det andet underspørgsmål om ledelsen i SKAT Inddrivelses 

muligheder for at oversætte de kendte og nye styringstiltag til en konsistent ledelsespraksis, at 

ledelsen er opmærksom på, at det på nogle punkter kan blive kompliceret at koble målstyringen 

og processtyringen af kvaliteten sammen til en konsistent ledelsespraksis. Sværest bliver det 

formentlig at skabe en konsistent ledelsespraksis, når det gælder udvælgelsen af kontrolpunkter 
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og afrapporteringsformen for den interne kvalitetssikring. Desuden er ressourceforbruget til intern 

kvalitetssikring og eksterne interessenter som Finansministeriet, Rigsrevisionen og 

Skatteministeriets Interne Revision vigtige faktorer, som ledelsen er nødt til at tage hensyn til, når 

den skal oversætte de kendte og nye styringstiltag til en konsistent ledelsespraksis. Det punkt, 

hvor de to styringstiltag er lettest at forene i en konsistent ledelsespraksis, er at gøre den interne 

kvalitetssikring mere tidstro, så man hurtigere kan drage læring af kvalitetsstyringen. 

4.3. Oversættelse til mellemledelsen og produktionskernen 

De officielle dokumenter om kvalitetsstyringen i SKAT, som jeg har analyseret i denne afhandling, 

omtaler ikke behovet for, at ledelsen i SKAT Inddrivelse skal oversætte den ledelsespraksis, som 

den anvender til at styre kvaliteten i produktionen, så den giver mening og retning for mellem-

ledelsen og produktionskernen. Emnet anses formentlig for at være en del af underdirektørernes 

ledelsesopgave, som der ikke er behov for at give særlige direktiver om.  

Analysen af de semistrukturerede interviews viser til gengæld, at de tre underdirektører har stor 

opmærksomhed på behovet for at oversætte formålet af kvalitetsstyringen til mellemledelsen og 

produktionskernen: ”Det er utroligt vigtigt, at der er forståelse for styringsredskabet – fordi det vi 

måler, er også det vi får. Funktionslederne og medarbejderne skal kunne se meningen i, at vi 

kontrollerer som vi gør. Ellers løber de efter noget forkert. Så der er en stor formidlingsøvelse, og 

den har vi stadig til gode at gennemføre”, som en underdirektør udtrykker det. 

De tre underdirektører er også overraskende interesserede i at involvere produktionskernen i 

selve tilrettelæggelsen af kvalitetsstyringen for at forankre den i produktionskernen og sikre faglig 

læring – formentlig inspireret af tankegangen i LEAN, Total Quality Management (TQM) og den 

såkaldte læringscirkel. Min forventning var, at underdirektørerne blot ville være høfligt 

interesserede og tænke i den hierarkiske oversættelseskæde. Men det virker tværtimod, som om 

det er centralt for dem at få gang i den produktive snak om kvalitetsstyringen, så den bliver bredt 

ud blandt mellemledelsen og produktionskernen i en spirallignende oversættelseskæde. 

En underdirektør henviser til, at oversættelsen af kvalitetsstyringen bør ske på samme måde, som 

hans afdeling for nylig har oversat en ny strategi for fogedarbejdet til produktionskernen: ”Her 

gjorde vi noget andet end vi plejer, ved at ledergruppen tog 18 medarbejdere ind for at høre, 

hvordan det skulle formidles. Det affødte, at der blev holdt tre workshops, hver med en leder og to 

medarbejdere, hvor det var medarbejderne der stod på ølkassen og forklarede den nye strategi. 

Det havde en fantastisk effekt – og det vil jeg gøre igen ved formidlingen af KPI’erne. Ingen skal 

være i tvivl om, at lederne har ansvaret og står på mål for beslutningerne. Men det har en 

fantastisk effekt, at det er medarbejderne der formidler til kollegerne. Det giver respekt blandt 

kollegerne, at det er medarbejderne der forklarer, og medarbejderne vokser med opgaven. Så vi 

skal helt klart have nogle medarbejdere involveret i at udrulle KPI’erne. På den måde vil vi også få 

flere input fra medarbejderne, som kan forbedre den måde, vi måler KPI’erne på i praksis.”. Ved at 

lade nogle af de faglige medarbejdere i produktionskernen stå for en del af oversættelsen skaber 

ledelsen altså en særlig intern arena for produktiv snak, hvor det ikke kun er den øverste ledelse 

og mellemledelsen, der står for oversættelsen, men hvor produktionskernen også er inddraget i 

denne opgave. 
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Som det fremgår af citatet ovenfor, er underdirektøren dog også inde på, at det ikke er sådan, som 

ledelsen i SKAT plejer at oversætte nye ledelsesmæssige tiltag til produktionskernen. Man kan 

måske fornemme, at organisationskulturen i SKAT er under forandring, når det gælder måden at 

oversætte på; at SKAT er ved at bevæge sig bort fra den hierarkiske oversættelseskæde i retning 

mod den spirallignende oversættelseskæde. 

Som nævnt i afsnit 4.1 understreger to af underdirektørerne også, at den interne læring som følge 

af kvalitetsstyringen kan gå den anden vej, så det er de standardiserede arbejdsprocesser, der 

ændres som følge af de fagprofessionelles reaktion på resultaterne af den interne kvalitetssikring. 

Ved på den måde at involvere produktionskernen i styringen kan ledelsen skabe en kobling 

mellem processtyringen og faglighedsperspektivet på kvalitetsstyring, som giver faglig mening for 

produktionskernen og udnytter de fagprofessionelles dømmekraft. Den ene underdirektør 

understreger dog også, at ”man skal finde balancen i dette, sådan at medarbejderne ikke tror, det 

bare er i orden at gøre som de selv synes for at forbedre processerne.” Han peger dermed på 

risikoen for, at de fagprofessionelle bliver for autonome. 

Underdirektørernes ønske om at fokusere på læringsdelen af den interne kvalitetssikring, når 

kvalitetsstyringen skal oversættes til produktionskernen, hænger godt sammen med, at den 

interne kvalitetssikring alt andet lige er mere oversætbar til produktionskernen end målstyringen 

via korrektheds-KPI’erne er det, fordi den interne kvalitetssikring trods alt bygger på den samme 

faglighed, som produktionskernen besidder, jf. mine bemærkninger i afsnit 4.2 om kompleksiteten 

i de to styringstiltag. Jo mere den nye konsistente ledelsespraksis fokuserer på intern læring, desto 

mere oversætbar vil den derfor være i forhold til mellemledelsen og produktionskernen. Det er 

således ikke en tilfældighed, at processtyring og faglighed ligger tættere på hinanden end 

målstyring og faglighed i afhandlingens teoretiske model om kvalitetsstyring (skema 1). 

Den ene underdirektør peger således på, at det der skal forklares for medarbejderne primært er 

læringsdelen i den interne kvalitetssikring, mens målingen af KPI’erne primært er kommunikation 

”opad”. 

Omkring behovet for at undgå, at den konsistente ledelsespraksis bliver oversat forskelligt i de 

enkelte underdirektør-områder, f.eks. som følge af mellemledelsens ”balkanisering”, peger en af 

underdirektørerne på, at der kan være behov for at oversættelsen sker på en ensartet måde: ”Det 

kan sagtens være en god ide at bruge dig eller en anden for at sikre, at det overordnede billede 

omkring kvalitetsstyringen bliver formidlet ensartet til alle lederne i de forskellige afdelinger.”  

Sammenfattende viser analysen af det tredje underspørgsmål om ledelsens oversættelse af den 

konsistente ledelsespraksis til mellemledelsen og produktionskernen, at ledelsen har stor 

opmærksomhed på behovet for at oversætte formålet af kvalitetsstyringen til mellemledelsen og 

produktionskernen. Det er især processtyringen i form af den interne kvalitetssikring, som 

ledelsen ser et behov for at oversætte i en spirallignende oversættelseskæde, hvor fokus er på 

læring og faglighed, sådan at kvalitetsstyringen kommer til at give mening og retning for 

mellemledelsen og produktionskernen ved at involvere dem i kvalitetsstyringen. 
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5. Konklusion 

Hvordan kan den øverste ledelse i SKAT Inddrivelse oversætte de kendte og nye styringstiltag, den 

anvender til at styre kvaliteten i produktionen, til en konsistent ledelsespraksis, der giver mening 

og retning for mellemledelsen og produktionskernen? 

Konklusionen på afhandlingens problemformulering er, at den øverste ledelse i SKAT Inddrivelse er 

nødt til at håndtere to konflikter eller spændinger for at skabe en konsistent ledelsespraksis, der 

giver mening og retning for mellemledelsen og produktionskernen. Den første konflikt er 

spændingen mellem dokumentations- og prioriteringsformålene i den nye målstyring ved hjælp af 

korrektheds-KPI’er og læringsformålet i processtyringen ved hjælp af den kendte interne 

kvalitetssikring. Den anden spænding er mellem de to styringstiltag på den ene side og fagligheden 

i produktionskernen på den anden side. Hvis kvalitetsstyringen skal blive konsistent og effektiv, må 

den øverste ledelse håndtere disse konflikter og spændinger. 

En måde at håndtere disse konflikter og spændinger er at fokusere kvalitetsstyringen på det 

interne læringsformål som et middel til at forene målstyringen, processtyringen og fagligheden. Et 

sådant fokus på faglig læring vil involvere mellemledelsen og produktionskernen i kvalitets-

styringen og derfor give mening for dem. Og det vil samtidig transformere målstyringen og den 

interne kvalitetssikring fra at være ligegyldige styringsritualer for den øverste ledelse til at være en 

konsistent ledelsespraksis med en positiv effekt på kvaliteten i produktionen. 

Analysen viser også, at det punkt, hvor målstyringen og processtyringen er lettest at forene i en 

konsistent ledelsespraksis, er at gøre den interne kvalitetssikring mere tidstro, så man hurtigere 

kan drage læring af kvalitetsstyringen. Mens det formentlig bliver sværere at skabe en konsistent 

ledelsespraksis, når det gælder udvælgelsen af kontrolpunkter og afrapporteringsformen for den 

interne kvalitetssikring. Desuden er ressourceforbruget til intern kvalitetssikring og eksterne 

interessenter som Finansministeriet, Rigsrevisionen og Skatteministeriets Interne Revision vigtige 

faktorer, som ledelsen er nødt til at tage hensyn til, når den skal oversætte de kendte og nye 

styringstiltag til en konsistent ledelsespraksis.  

Skabelsen af en konsistent ledelsespraksis for kvalitetsstyringen i SKAT Inddrivelse afhænger 

derfor også af magtforholdene i organisationen og mulighederne for at indgå i koalitioner med 

interne og eksterne aktører, der understøtter det perspektiv, man søger at fremme. 

5.1. Evaluering af anvendt teori og metode  

Generelt mener jeg, at den anvendte teori og metode har været hensigtsmæssig til at belyse 

afhandlingens problemformulering. Af den anvendte teori var Røviks begreber oversætbarhed og 

omformbarhed det teorielement, som var sværest at operationalisere til brug for analysen af 

ledelsens muligheder for skabe en konsistent ledelsespraksis. Men analysen viser, at de to begre-

ber kan anvendes til at analysere, hvordan to forskellige styringsteknologier kan bringes til at spille 

sammen i en konsistent ledelsespraksis. 

Afhandlingens fokus på kvalitet og afgrænsning fra at beskæftige sig med andre mål som 

effektivitet og trivsel betyder som nævnt i afsnit 1.4, at analysen har nogle begrænsninger og 
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”blinde pletter” i forhold til den virkelighed, som kvalitetsstyringen udføres i. Det gælder især i 

forhold til det tredje underspørgsmål om oversættelsen til af den konsistente ledelsespraksis til 

mellemledelsen og produktionskernen, hvor jeg har fravalgt at beskæftige mig med spørgsmål 

som arbejdsmiljø, motivation, kommunikation, værdier, medarbejderudvikling, jobindhold, 

tryghed, tillid, samarbejdskultur mv. Hvis kvalitetsstyringen skal være konsistent og effektiv, må 

den også tage hensyn til styringen af disse mål. 

Det nye it-system EFI skaber f.eks. en stor utryghed blandt medarbejderne i produktionskernen i 

SKAT Inddrivelse på grund af de forandringer i jobindhold og tilrettelæggelsen af arbejdet, som 

overgangen til en mere maskinbureaukratisk organisation styret af it-systemet indebærer. Her vil 

en kvalitetsstyring, som involverer produktionskernen i styringen og har fokus på intern faglig 

læring, formentlig kunne bidrage til at gøre denne overgang lettere, fordi den sætter fokus på 

medarbejdernes faglighed og stolthed ved kvaliteten i deres arbejde.  

Et sådant fokus på læring vil formentlig også indirekte kunne bidrage til den kundeorientering, 

som er en del af SKATs overordnede strategi, fordi inddragelse af produktionskernens erfaringer 

fra mødet med kunderne vil kunne øge graden af kvalitet i produktionen set med kundernes øjne. 

Endvidere har det ikke overraskende vist sig vanskeligt at opretholde afgrænsningen med kun at 

fokusere på kvalitet og ikke på effektivitet og trivsel i afhandlingen. F.eks. har det været nødven-

digt at inddrage dele af Lerborgs humanistiske styringsparadigme, fordi medarbejderinvolvering og 

”bottom up” beslutningsprocesser er en del af dette paradigme. Jeg mener imidlertid fortsat, at 

afgrænsningen har været hensigtsmæssig for at kunne fokusere analysen på styring af kvalitet. 

5.2. Empirisk perspektivering 

Som nævnt i metodeafsnit 2.2. vil jeg forsøge at fastholde afhandlingens element af action 

research ved at forelægge en justeret version af afhandlingen for ledelsen i SKAT Inddrivelse. Det 

sker bl.a. med henblik på, at denne forelæggelse kan fungere som en intervention i form at 

ledelsen kommer til at drøfte afhandlingens indhold. 

Ved på denne måde at gå i dialog med den øverste ledelse i SKAT om afhandlingen og dermed 

inddrage deres perspektiv i det videre arbejde håber jeg, at afhandlingen vil kunne bidrage til at 

indføre målstyring af kvaliteten i SKAT Inddrivelse på en måde, der tager hensyn til formålet med 

den interne kvalitetssikring og samtidig får en positiv effekt på kvaliteten i produktionen.  
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Bilag A: SKATs vejledning af 10. juni 2013 om Internt kvalitetssikringssystem 

(version 1.3) 

  

  

  

Internt kvalitetsstyringssystem 

 

Formål 

Formålet med det interne kvalitetsstyringssystem i SKAT er at: 

 Forebygge og modvirke fejl i administrationen af SKATs kerneområder.  

 Være medvirkende til løbende evaluering, optimering og kvalitetssikring af indlagte 
processer og forretningsgange indenfor SKATs kerneområder.  

Beskrivelse 

Det interne kvalitetsstyringssystem omfatter en række kontroller af SKATs løbende drift mv. 

Disse kontroller skal gennemføres i fastlagte intervaller. 

Til hver enkelt kontrol er der udarbejdet en vejledning i kontrollens gennemførelse. Den 
enkelte vejledning i det interne kvalitetsstyringssystem er beskrevet med: 

 Navn  

 Aktivitetsnummer  

 Risikovurdering  

 Væsentlighedsvurdering  

 Kategori  

 Frekvens  

 Henvisning til gældende regler på området  

 Definition / afgrænsning af population  

 Antal kontroller der som minimum skal gennemføres  

 Vejledning i kontrollens gennemførelse  

 Placering af fagligt og redaktionelt ansvar  
 Ajourføringsdato  

Kontroller falder i to kategorier: Obligatoriske og valgfrie. 

Obligatoriske kontroller vedrører områder, der er vitale for SKAT. 

Alle andre er valgfrie og kan vælges efter en konkret ledelsesmæssig vurdering af risiko og 
væsentlighed. 

Tilvalg af valgfrie kontroller bør eksempelvis ske: 
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 I forbindelse med organisatoriske eller processuelle ændringer, der medfører indførelse 

af nye arbejdsgange, ny funktionsleder og/eller mange nye medarbejdere på et 

fagområde,  

 Som følge af Intern Revisions kritiske bemærkninger på et fagområde,  

 Overtrædelse af funktionsadskillelsesreglerne hvor dette ikke beror på de tekniske 
løsninger som i sig selv hindrer funktionsadskillelse.  

Der er til alle kontroller - både obligatoriske og valgfrie - knyttet en frekvens, hvorefter disse 

skal gennemføres. Frekvensen kan efter den ansvarliges vurdering ændres således på de 

valgfrie kontroller: 

Fra Til 

Måned Kvartal 

Kvartal 1/2 årlig 

1/2 årlig 1/1 årlig 

Ved tilvalg, fravalg og frekvensændringer skal funktionslederen / kontorchefen begrunde det 

skriftligt og forelægge det for underdirektøren. Hvis underdirektøren er enig, meddeles dette 
skriftligt, jf. nedenstående, til Controlling-kontorerne, som foretager ændring i SAP38. 

Kundeservice, Indsats og Inddrivelse: 

Der skal sendes en mail til Internkvalitetssikring@Skat.dk med oplysninger om hvilke 

kontrolpunkter, der skal tilføjes eller slettes for hvilken driftsenhed / afdeling samt en 

begrundelse herfor. Hvis funktionsleder / kontorchef sender mailen, skal underdirektøren stå 
på som kopimodtager. 

HR og Stab, Økonomi samt IT: 

Der skal sendes en mail til Controlling - IT og Administration med oplysninger om hvilke 

kontrolpunkter, der skal tilføjes eller slettes for hvilket kontor samt en begrundelse herfor. 

Hvis kontorchef sender mailen, skal underdirektøren stå på som kopimodtager. 

Opgave- og ansvarsfordeling 

 

Direktøren for forretningsområdet 

Direktøren for forretningsområdet har det overordnede ansvar for, at den interne 

kvalitetssikring for hele forretningsområdet gennemføres. 

Controlling-kontorerne forelægger én gang i kvartalet status på driftsenhedernes / kontorernes 
/ afdelingernes interne kvalitetssikring overfor direktøren og underdirektørerne. 

Med principperne for gennemførelse, afrapportering og opfølgning af den afrapporterede 

interne kvalitetssikring, opnås et ensartet grundlag for tværgående analyser og opfølgning af 
den interne kvalitetssikring. 

Den gennemførte og afrapporterede interne kvalitetssikring indgår således som et 

ledelsesværktøj i forretningsområdets samlede risikoledelse. 

Afrapporteringen overfor direktøren og underdirektørerne bygges op over en model bestående 
af: 

mailto:Internkvalitetssikring@Skat.dk
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 Statistisk del  
 Analytisk del  

Den statiske del informerer om følgende konkrete kendsgerninger: 

 Oversigt over manglende afrapportering fra driftsenhederne / kontorerne  

 Konstaterede fejl fordelt på initiativtyper  

 Konstaterede fejl fordelt på kontrolpunkter  

 Afdelingsvis fordeling af konstaterede fejl  

 Afdelingsvis fordeling af konstaterede fejl der kræver initiativ  
 Oversigt over driftsenheder / kontorer med ?0 fejl? i kvartalet  

I særskilte bilag til rapporterne specificeres de konstaterede fejltyper afdelingsvis ud på 

driftsenhederne / kontorerne. 

Det ovenfor beskrevne statistiske materiale analyseres. 

På baggrund af denne analyse beskrives generelle tendenser og problemfyldte risikoområder, 

som vurderes at være forbundet med en særlig risiko. 

Iværksættelse af tiltag og løbende opfølgning af disse, beskrives endvidere i den analytiske del 
af afrapporteringen. 

Underdirektørerne 

Ansvaret for gennemførelsen af den interne kvalitetssikring er delegeret til underdirektørerne 

indenfor de enkelte afdelinger i forretningsområdet. 

Underdirektøren er herefter ansvarlig for: 

 At alle relevante punkter, hvorpå der skal foretages kvalitetssikring, er fordelt til de 

enkelte driftsenheder / kontorer. Controlling-kontorerne laver oplæg til fordeling af 
punkter.  

 At godkende tilvalg, fravalg og frekvensændringer.  

 At behandle resultatet af den interne kvalitetssikring med funktionslederne / 

kontorcheferne med henblik på eventuel beslutning om initiativer på baggrund af 

resultatet for driftsenhederne / kontorerne.  

 At registrere kritiske fejl og bemærkninger samt initiativer til afhjælpning som følge 
heraf.  

 Tilbagemelding til funktionslederen / kontorchefen vedrørende fejl mv.  

Hvis der er forhold som underdirektøren vurderer som værende kritiske, orienteres direktøren 

for forretningsområdet og controlling-kontorerne hurtigst muligt. Orienteringen ledsages af et 
oplæg til en handleplan. 
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Funktionsledere / kontorchefer 

Funktionslederen / kontorchefen er ansvarlig for gennemførelsen, afrapportering og 

dokumentation af den interne kvalitetssikring i egen driftsenhed / kontor. 

Funktionslederen / kontorchefen kan uddelegere opgaven til en medarbejder i driftsenheden / 
kontoret, men er dog fortsat ansvarlig for, at den interne kvalitetssikring bliver gennemført. 

Obligatoriske punkter kan som udgangspunkt ikke fravælges, hvis aktiviteten findes i 
driftsenheden / kontoret. 

Alle ændringer til driftsenhedernes / kontorernes skabeloner i SAP38 udføres af Controlling-
kontorerne. 

Konstateres der fejl, skal disse registreres i det interne kvalitetsstyringssystem SAP38, og 

fejlens karakter, årsag og konsekvenser skal beskrives. 

Funktionslederne / kontorcheferne er desuden ansvarlige for 

 At opbevare dokumentation for den gennemførte interne kvalitetssikring i vedhæftet 

bilag i SAP38. Ved arkivering sikres revisionssporet.  

 Når kvalitetssikringen er gennemført rettidigt at lukke perioden for at vise, at 
kvalitetssikring er gennemført.  

Controlling-kontorerne 

Controlling - Produktion har ansvaret for den interne kvalitetssikring i Kundeservice, Indsats 

samt Inddrivelse. 

Controlling - IT administration har ansvaret for den interne kvalitetssikring i HR og Stab, 

Økonomi samt IT. 

Controlling-kontorerne er ansvarlige for: 

 Udarbejde kvartalsrapport for den periodevise interne kvalitetssikring. 

Sammenfatningen bygger på BO Rapporter, og de indrapporterede fejl og 

bemærkninger i SAP38.  

 Hvis der ikke foretages intern kvalitetssikring inden for tidsfristen, eller der ikke er 

gennemført og afrapporteret korrekt, bliver dette noteret i kvartalsrapporten overfor 

direktøren og underdirektørerne.  

 Udlede tendenser og påpege problemområder for de konstaterede fejl, også på 

baggrund af resultater for tidligere perioder.  

 Lave analyser på tværs af forretningsområdet vedrørende fejltyper m.v., til brug for 

direktørens/underdirektørernes styring på området.  

 Lave eventuelle analyser for underdirektører vedrørende et givent område.  

 Være sparringspartner med funktionslederen om, hvordan den interne kvalitetssikring 

skal gennemføres, og hvilke kontroller den enkelte driftsenhed skal udføre.  

 Viderebringe information og problemområder til Betaling og Regnskab.  

 I samarbejde med funktionslederne / kontorcheferne og underdirektøren at fastlægge 

de interne kontroller og vedligeholde skabeloner, så alle obligatoriske kontroller 

foretages af alle driftsenheder / kontorer, samt at evt. yderligere punkter tilvælges om 

nødvendigt.  
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 Vurdere den foretagne kvalitetssikring, samt at afrapporteringen overholder de formelle 
regler, fx om der er et revisionsspor.  

Controlling-kontorerne er kontaktperson til Betaling og Regnskab samt Intern Revision. 

Afrapporteringen - hvem gør hvad hvornår? 

Afrapporteringen af den interne kvalitetssikring er beskrevet i skematisk oversigt nedenfor. 

Handling Deadline Ansvarlig 

Intern kvalitetssikring 

gennemføres og 

registreres i SAP38. 

Perioden lukkes i SAP38. 

Den 15. i 2. måned 

efter kontrolmånedens 

afslutning. 

Fx januar: 15. marts. 

Funktionsledere / 

kontorchefer 

Opfølgning på 

konstaterede fejl og 

iværksatte 

handlingsplaner. 

Løbende Underdirektørerne 

Kvartalsvise handlinger: 

Handling Deadline Ansvarlig 

Behandling på møde 

mellem direktør og 

underdirektører på 

forretningsområdet 

Førstkommende møde 

i marts, juni, 

september og 

december måned. 

Controlling-kontorerne 

Beslutning om eventuel 

opfølgning / læring 

 Direktøren 

Årlige handlinger: 

Gennemgang af punkter til kvalitetssikring for driftsenhederne / kontorerne. 

Controlling-kontorerne kommer med oplæg til fordeling af punkter. 

Handling Deadline Ansvarlig 

Revurdering af procedure 

for intern kvalitetssikring, 

risikostyring og 

risikoledelse for 

forretningsområdet. 

En gang årligt (januar 

måned). 

Controlling-

kontorerne 

Undersøge om der er 

tendenser for de 

konstaterede fejl i årets 

løb. 

En gang om året Controlling-

kontorerne 

 

Krav til dataregistrering i SAP38 

I dataregistreringsbilledet skal der for den enkelte kontrol indberettes følgende: 



42 
 

- antal kontrollerede emner 

- eventuel markering af 'Nulindikator', hvis ingen emner er kontrolleret 

- bemærkninger 

- navn/w-nr. på indberetter 

- dato for indberetning 

- eventuelle fejl, antal og bemærkninger hertil 

- eventuel langtekst 

- eventuelt vedhæftet bilag 

Kontrolpunktet kan kun lukkes, hvis Antal eller Nulindikator er udfyldt. 

Fejl skal indberettes, selvom de er rettet på indberetningstidspunktet. 

Af dataregistreringsbilledet samt vejledningen til kontrolpunktet fremgår omfanget af den 

kontrol, som skal udvælges af den udsøgte mængde indenfor den enkelte kontrolperiode 
(populationen), fx 5 %, min 5, max 50. 

Samme population kan i flere tilfælde anvendes som grundlag for udførelse af kontroller. Er 
dette tilfældet, skal der foretages indberetning af hver enkelt kontrol. 

Den underliggende dokumentation skal vedhæftes som bilag. Selve kontrollen skal 

afrapporteres i langteksten. Langteksterne skal indeholde tilstrækkelig information om den 
foretagne kvalitetssikring, således at revisionssporet fremgår heraf. 

Til brug for afrapportering overfor underdirektørerne, skal de konstaterede fejl beskrives som 

det første i langteksterne til de enkelte kontroller, således det tydeligt fremgår, hvilken fejltype 
der er tale om, samt om fejlen kræver initiativ, afventer initiativ, eller ikke kræver initiativ. 

I langteksten beskrives endvidere kort, hvorledes populationen er udsøgt, og hvorledes 

udsøgningen af de enkelte kontrolemner er foretaget. 

Revisionsspor og opbevaring 

Revisionsspor og dokumentation for kvalitetssikringen skal opbevares i systemet. Arkiveringen 
foretages ved hjælp af vedhæftede bilag for hvert opfølgningspunkt i den relevante periode.  

Revisionsspor og dokumentation for kvalitetssikringen består af: 

 beskrivelse af hvordan populationen er udsøgt og hvordan stikprøven er udtaget.  

 papirbaseret baggrundsmateriale  
 kontrolgrundlag, som ikke kan gendannes i systemerne  

Se her, hvordan bilag uploades (vælg Registrer data og derefter Vedhæft scannede 
dokumenter til kontrollen). 

Fejltyper 

Konstaterede fejl skal indberettes til det interne kvalitetsstyringssystem SAP38 i kategorierne 

 Regnskabsfejl  
 Processuelle fejl.  

http://info.ccta.dk/SKAT.aspx?oId=393820#SKAT.aspx?oId=1873503&chk=205060&_suid=137060534941702440569983809056
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'Regnskabsfejl' er fejl, der kan have påvirket regnskabets-/statsregnskabets rigtighed og/eller 

have medført forkert opkrævning eller udbetaling til den pågældende borger eller virksomhed, 

mens fejl i anvendelse af love, bekendtgørelser, cirkulærer, interne vejledninger og 

meddelelser mv. kategoriseres som 'processuelle fejl'. 

Eksempler 

Fejltype Eksempel 

Regnskabsfejl Forkert opgjort ejendomsavance som følge af en 

regnefejl 

Processuelle fejl Manglende begrundelse i afgørelse 

 Mangelfuld notatpligt 

 Forkert fortolkning af 

Aktieavancebeskatningsloven, der fører til forkert 

opgørelse af avance eller tab 

 Fejl i arbejdsprocesbeskrivelser 

 Bemyndigelser ikke ajourført 

 

Initiativtyper 

Konstaterede fejl skal indberettes til det interne kvalitetsstyringssystem SAP38, og fejlens 

karakter, årsag og konsekvenser skal beskrives under følgende initiativtyper: 

 Intet initiativ  

 Afventer initiativ  
 Kræver initiativ  

Vurderingen af initiativtype er ikke et spørgsmål om, hvorvidt fejlen skal rettes. Det er en 
vurdering af, hvorvidt der skal iværksættes et 

fremadrettet initiativ for at undgå, at tilsvarende fejl opstår. 

Der foretages en vurdering af, 

-       hvorvidt der er tale om en enkeltstående tilfældig fejl (intet initiativ), 

-       om der er tale om et område, der skal holdes særligt fokus på i en periode (afventer 

initiativ), eller 

-       om der er fejl i regler, systemer eller processer, der kræver iværksættelse af initiativer 
(kræver initiativ). 

Når en fejl angives som 'kræver initiativ', er der altså eksempelvis tale om en systemfejl, der 

skal rettes, at der skal ske uddannelse af en række medarbejdere, eller der skal ske ændringer 
i arbejdsprocesserne. 

Eksempler 

Initiativtype Eksempel 

Intet initiativ Mindre fejl på grund af egentlige regnefejl eller 

misforståelser. 

Afventer initiativ Flere i driftsenheden laver ikke lovhenvisninger i 

afgørelserne, hvilket tages op på førstkommende 

møde i driftsenheden. Der holdes fokus på emnet 

ved intern kvalitetssikring for den kommende 
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periode, eventuelt ved udvidelse af stikprøven. 

Kræver initiativ Der konstateres generelt fejl i anvendelsen af en 

lov, hvorfor der skal etableres kursus i emnet. 
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Bilag B: SKATs styringsmodel – Styringshåndbogen, version 1.0, 1. september 2014
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Bilag C: Notat af 18. februar 2015 om risikostyring i SKAT (udsendt som 

ordregivende intern meddelelse) 
 

 

Risikostyring i SKAT 
 

Indledning 
At betale skat skal være enkelt, effektivt og korrekt samtidigt med at retssikkerheden sikres. 

Det er derfor centralt, at alle medarbejdere og ledere i SKAT er opmærksomme på at 

balancere effektivitetshensynet over for krav om korrekthed og efterlevelse af bestemmelser 

om retssikkerhed. SKATs risikostyring er en integreret del af måneds- og kvartalsopfølgningen.  

Der er en række værktøjer der understøtter risikostyringen i SKAT. Det gælder både meget 

målrettede værktøjer, som eksempelvis værktøjer i indsats til risikoudvælgelse. Hertil kommer 

en række fælles værktøjer, hvoraf de væsentligste er: ”Early warning” ”Internt 

kvalitetssikringssystem”, ”Informationssikkerhedsportalen”, og måneds- og 

kvartalsopfølgningen. 

I dette notat præciseres ansvaret for både risikostyringen og risikoledelsen, og der henvises til 

de værktøjer, som er til rådighed til at støtte arbejdet.  

Risici identificeres i forretningsområderne, og de afrapporteres i forbindelse med måneds- og 

kvartalsopfølgningen.  

Ansvar 
Alle medarbejdere og ledere i SKAT har både ret og pligt til at gøre opmærksom på handlinger, 

hændelser eller forhold, som har væsentlig betydning for SKATs strategiske mål herunder med 

et særligt fokus på retssikkerheden. Det sker for medarbejderne i praksis ved at orientere den 

nærmeste leder. For lederne sker det via de fastlagte procedurer for rapportering i forbindelse 

med henholdsvis early warning, månedsopfølgning, informationssikkerhed og intern 

kvalitetssikring i SKAT. 

Lederne skal iagttage at den interne styring er tilpasset eventuelle risici. 

Den månedlige opfølgningsproces byggende på dialog om resultater og forbrug, etablerer en 

risikostyringskæde mellem det operationelle og det strategiske niveau. Dette skal understøtte 

det lokale råderum i forretningen i forhold til at håndtere risici, så tæt på kilden som muligt. 

To væsentlige elementer er 1) den interne kvalitetsstyring og 2) den månedlige ledelsesdialog, 

som binder den operationelle risikostyring sammen med den strategiske risikoledelse. 
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Risikostyring 
Risikostyring er operationel og faciliteres bl.a. gennem intern kvalitetssikring, 

informationssikkerhed og lokale risikostyringsværktøjer. 

En del af SKATs risikostyring er meget specialiseret og varierer fra forretningsområde til 

forretningsområde. 

Intern kvalitetssikring 

Et vigtigt element i risikostyringen er som nævnt den interne kvalitetssikring. Formålet med 

intern kvalitetssikring er: 

 At forebygge og modvirke fejl i administrationen af SKATs kerneområder 

 At medvirke til løbende evaluering, optimering og kvalitetssikring af indlagte processer 

og forretningsgange inden for SKATs kerneområder 

Den interne kvalitetssikring bygger på en løbende udvælgelse af kontrolpunkter for ydelser, 

der vurderes at have stor risiko for fejl, eller hvor fejl har store konsekvenser for borgere og 

virksomheder. I forbindelse med indførelsen af nye kontrolpunkter, vurderes det hvor høj 

kontrolfrekvensen skal være for at opnå et resultat, som er statistisk solidt nok til at kunne 

vurdere korrektheden og eventuelt kunne anvendes til fremadrettede tiltag. Dette kan 

eksempelvis være i uddannelse af sagsbehandlere, ændring af lovgivning eller andet som kan 

forebygge fejl fremadrettet.  

Forankringen af delprocesserne i den interne kvalitetssikring er spredt på flere organisatoriske 

niveauer som beskrevet nedenfor. 

Organisering af intern kvalitetssikring 

Den enkelte forretningsdirektør har det endelige og overordnede ansvar for gennemførelse af 

den interne kvalitetssikring i sit forretningsområde og deraf kontrol med de aftalte resultatkrav 

for ydelser. Den gennemførte og rapporterede interne kvalitetssikring indgår som en del af den 

månedlige ledelsesinformation i form af fx KPI’er og bidrager således til 

forretningsdirektørernes strategiske risikoledelse.  

Underdirektøren har ansvaret for at uddelegere punkter til kvalitetssikring til 

driftsenheder/kontorer i eget forretningsområde. Det er hermed underdirektørernes ansvar at 

tage stilling til hvilke kontrolpunkter, der skal knyttes til de enkelte ydelser/aktiviteter og i 

forbindelse med vurderingen af korrekthed, hvor stor statistisk usikkerhed, der er acceptabel. 

Controllerne er sparringspartner for underdirektørerne i denne proces, og står for det praktiske 

med at formulere og tilrette kontrolpunkter. Endvidere har controllerne en initiativforpligtelse i 

forhold til at spørge ind til behovet for ændringer af kontrolpunkter, når der sker omlægninger 

af produktionen eksempelvis ved organisationsændringer eller indførelse af ny it. Controllerne 

er endvidere sparringspartner i relation til den statistiske vinkel. 
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Økonomi skal medvirke til at sikre, at data er til rådighed i den løbende ledelsesinformation 

samt løbende overvåge dette og trække essensen af bevægelser i data ud i 

ledelsesinformationen. 

Udover at gennemføre den interne kvalitetssikring er det forretningsområdernes ansvar at 

iværksætte korrigerende handlinger samt sikre at væsentlige forhold afspejles i 

ledelsesinformationen. Delprocesserne og opgaverne med intern kvalitetssikring er yderligere 

beskrevet her. 

Informationssikkerhed 
 

Et andet væsentligt element i risikostyringen er informationssikkerhedsområdet, som der er meget 

målrettet fokus på i SKAT. 

Som skatteopkrævende institution er SKAT i besiddelse af følsomme informationer, 

informationsaktiver, der potentielt kan have negativ indflydelse på SKATs føromtalte fire 

strategiske mål samt kravet om at sikre borgere og virksomheders retssikkerhed. Som 

konsekvens følger SKAT ISO27001, der opstiller krav til etablering, implementering, 

vedligeholdelse og løbende forbedring af et kontrolsystem for informationssikkerhed. 

Sikkerhedshåndbøgerne skriver uddybende om SKATs gældende retningslinjer her. 

Retningslinjerne er aktuelle for alle medarbejdere inklusiv eksterne samarbejdspartnere. 

Således forventes SKATs medarbejdere til en hver tid at beskytte informationer, hvorfor brug, 

adgang og offentliggørelse udelukkende foretages i overensstemmelse med SKATs 

retningslinjer herom samt i overensstemmelse med gældende lovgivning.  

Informationssikkerhedsområdet er et område, som udvikler sig løbende og som der i 

forretningsområderne er en ledelsesmæssig forpligtelse til at være særlig opmærksom på i 

forhold til at afdække risici. Den ledelsesmæssige opfølgning sker ikke som en integreret del af 

måneds- eller kvartalsopfølgningen, men sker i et selvstændigt spor i tæt samarbejde med det 

centrale Sikkerhedskontor. 

Måneds og kvartalsopfølgning 

Pr. måned 

Direktionen i SKAT modtager månedlige ledelsesinformationer, hvori risici, der vurderes at 

kunne have en negativ konsekvens for SKATs virksomhedsmål, præsenteres. I 

ledelsesinformationen præsenteres således strategiske risici for hvert forretningsområde samt 

handleplaner for disse. Risikoledelsen træder således i kraft, når det vurderes at kunne få 

betydning for SKATs fremadrettede evne til at opnå de fire overordnede virksomhedsmål. 

Korrigerende handlinger for håndtering af de aktuelle risici i hvert forretningsområde er 

således en del af direktionens samlede ledelsesinformation.  

http://info.ccta.dk/SKAT.aspx?oID=378&vID=0
http://skatshp.ccta.dk/1000/2000/2011/201125/SitePages/Startside.aspx
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Kvartalsvis opfølgning 

I forbindelse med kvartalsmødet i direktionen er SKATs strategi og udvikling en integreret og 

væsentlig del af drøftelserne. Konkret betyder det, at de væsentligste strategiske risici drøftes 

og vurderes. Det er de enkelte forretningsdirektørers ansvar at sikre, at væsentlige risici 

fremgår af kvartalsmaterialet. Når budgetjusteringer for de næste otte kvartaler og to hele år 

frem effektueres på kvartalsmødet, er forudsætningen, at det bl.a. bygger på et ajourført 

billede af de væsentligste risici nu og på 1-3 års sigt.  

Forandringsprojekter 

 

Projekterne afrapporterer månedligt på udviklingen i deres tre største risici. Risici præsenteres 

med baggrund i sandsynlighed (høj/mellem/lav) og konsekvens (høj/mellem/lav).  

I arbejdet med forandringsprojekter er Center of Project Excellence (CoPE) tilknyttet og 

bidrager med kompetencer og metoder for at sikre kvaliteten af projektgrundlaget, som indgår 

i beslutningsprocessen, om hvorvidt et projekt initieres. CoPE er et shared service center for 

SKAT og eksekverer it- og forretningsprojekter samtidig med, at centret har en faglig indsigt i 

forretningen og i forhold til styring af underleverandører. Efter eventuel initiering bruges 

CoPE’s kompetencer i styring af tid, økonomi og kvalitet i selve projekteksekveringen. 

Identificerede risici i projektet rapporteres i ledelsesinformationen og danner grundlag for 

direktionens risikoledelse. Risikostyring af projekter er yderligere beskrevet her. 

Langsigtede driftsrisici i ledelsesinformationen  

Fra 2015 udarbejdes i alle forretningsområder en kvartalsvis status og risikovurdering af 

forretningsområdets aktiviteter. Planen er, at controllerne skal medvirke til at understøtte 

denne proces, som et naturligt led i forbindelse med tilvejebringelsen af den kvartalsvise 

ledelsesinformation. De tre risici, som i forbindelse med forretningsområdets drift har størst 

strategisk betydning, rapporteres til direktionen i ledelsesinformationen og danner således 

rammerne for den strategiske risikoledelse.  

Ved risikoidentifikation er det vigtigt at skelne mellem krisehåndtering og risikostyring. Derfor 

skal rapporterede risici for driften bl.a. kunne begrundes i en 1–3 års sigt, scores på baggrund 

af sandsynlighed x konsekvens (1-5) og kunne prioriteres på baggrund af deres direkte effekt 

på skattegabet, restancerne, ressourceanvendelsen, kundetilfredsheden eller retssikkerheden.  

Rapporteringen i ledelsesinformationen er som nævnt bygget op således, at de tre højest 

scorende risici for hvert forretningsområde præsenteres. Herudover markeres den enkelte 

risiko med en score samt bemærkninger om eventuelle igangsatte handleplaner. 

Risikokommunikation 

http://skatshp.ccta.dk/1000/2200/2210/221021/projektportal/SitePages/Risiko.aspx
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I forbindelse med den løbende risikostyring er det endelig nødvendigt at ind tænke behovet for 

at gennemføre en kommunikationsindsats.  

For de identificerede risici kan der være behov for at iværksætte særlige tiltag på 

kommunikationsområdet, som kan være med til at afbøde eventuelle konsekvenser, hvis den 

pågældende risiko bliver konkret.  

Som eksempel kan nævnes eksternt rettede kommunikationstiltag, der kan være med til at 

afbøde et eventuelt imagetab for SKAT. Desuden kan interne kommunikationstiltag hindre eller 

mindske rygtedannelser, uro eller utilfredshed blandt medarbejderne.  

Ansvaret for denne proces er forankret i Presse og Kommunikation, der i form af 

scenarieplanlægning på baggrund af de udvalgte risici i den løbende ledelsesinformation sikrer, 

at SKATs kommunikationsindsats tilrettelægges bedst muligt.  
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Bilag D: Observationsguide fra SKAT Inddrivelses workshop den 16. februar 2015 om revurdering 

af KPI’erne i SKAT Inddrivelse 

 

Observationsguide  

Anvendt til observation af indlæg på SKAT Inddrivelses workshop den 16. februar 2015 om revurdering af 

KPI’erne i SKAT Inddrivelse. 

Aktør: xx 

1. Kommer aktøren ind på begreberne kvalitet, korrektheds-KPI og intern kvalitetssikring/styring?  

 

2. Hvordan definerer aktøren begreberne kvalitet (”korrekthed”) og kvalitetsstyring?  

 

3. Er aktøren opmærksom på, at målstyring og intern kvalitetssikring er to forskellige styringstiltag, eller 

anskuer han målstyringen og den interne kvalitetssikring som en helhed?  

 

4. Hvordan ser aktøren på de to styringstiltag og formålet med dem?  

 

5. Er aktøren opmærksom på sammenfald og konflikter i de to styringstiltag?  

 

6. Er aktøren opmærksom på uheldige konsekvenser af kvalitetsstyring?  

 

7. I det omfang aktøren ser konflikter mellem de to styringstiltag, hvilket af de to tiltag mener aktøren skal 

modificeres (mest), og peger han på et muligt kompromis? 

 

8. Mener aktøren at de to styringstiltag og det eventuelle kompromis kan forankres i og oversættes til 

mellemledelsen og produktionskernen, og i givet fald hvordan? 

 

9. Andre relevante observationer? 

  



110 
 

Bilag E: Interviewguide til semi-strukturerede interviews 
 

Interviewguide om kvalitetsstyring i SKAT Inddrivelse 

Introduktion om masteropgave, opgavens emne, hvem der interviewes og det journalistiske referat. 

TEMA 1: FORMÅLET MED KVALITETSSTYRING 

1. Hvordan definerer du begrebet kvalitet set i forhold til produktionen? (Stikord: ”fejl”, ”korrekthed”, 

”ugyldighed”, ”retssikkerhed”, ”kundetilfredshed”) 

2. Hvad er efter din opfattelse det vigtigste formål med kvalitetsstyring? (Stikord: ”dokumentation”, 

”styring”, ”kontrol”, ”læring”, ”forebyggelse”, ”procesoptimering”, ”evaluering”, ”afbalancering af mål”) 

3. Mener du, at kvalitetsstyring kan have uheldige konsekvenser på produktionen, og i givet fald hvilke? 

TEMA 2: KONSISTENS I STYRINGSTILTAG 

4. Ser du målstyring ved hjælp af korrektheds-KPI’erne og den interne kvalitetssikring som ét samlet 

styringstiltag eller ser du dem som to forskellige styringstiltag, der fokuserer på hver sit formål? 

5a. Hvis svaret på spørgsmål 4 er ”som et samlet styringstiltag”: I hvilken grad mener du, at målstyringen 

ved hjælp af korrektheds-KPI’erne og den interne kvalitetssikring hænger godt sammen? 

5b. Hvis svaret på spørgsmål 4 er ”to forskellige styringstiltag”: Hvilke muligheder for uoverensstemmelser 

mellem de to styringstiltag ser du? 

6. Informanten præsenteres for konflikt/kompromis-parametrene (permanente/skiftende kontroller, 

kontrolfrekvens, stikprøvestørrelse, hurtighed, afrapporteringsform) som indgangsbøn: Hvad er din 

umiddelbare reaktion på de nye krav til den interne kvalitetssikring, som målstyringen via korrektheds-

KPI’erne stiller? 

Parametre i målstyring via korrektheds-KPI’er og den interne kvalitetssikring 

 Måling af korrektheds-KPI’er Den interne kvalitetssikring 

Kontrolpunkter Permanente, sammenlignelige Skiftende, efter behov 

Frekvens Månedlig Kvartalsvis, evt. månedlig 

Stikprøvestørrelse Signifikant (300-400) Indikation (ca. 100) 

Hurtighed 7 dage efter periodens udløb 1 ½ måned efter periodens udløb 

Afrapporteringsform Månedlig ledelsesrapport Særlig rapport inkl. kommentar 

 

7. Målstyringen ved hjælp af KPI’erne stiller altså nye krav til den interne kvalitetssikring. Hvordan vil du 

håndtere de nye krav? 

8. Hvis vi skal skabe et kompromis, hvor mener du kompromisset skal ligge – er vi nødt til at modificere de 

nye krav til intern kvalitetssikring eller skal intern kvalitetssikring modificeres, så den lever op til kravene? 

(Evt. beskrive det som to banehalvdele) 

9. Hvor mange personaleressourcer mener du, der skal anvendes til intern kvalitetssikring? (Informanten 

kan evt. orienteres om ressourceforbruget i dag) 
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10. Ud over Inddrivelse og controllerkontoret, er der så andre interessenter i SKAT, som er vigtige at 

inddrage ved udformning af et kompromis omkring målstyringens nye krav til intern kvalitetssikring? 

(Stikord: ”Intern revision”) 

TEMA 3: DIALOG MED FUNKTIONSLEDERE OG MEDARBEJDERE 

11. Når der er fundet et kompromis omkring de nye krav til intern kvalitetssikring, skal den nye model for 

kvalitetsstyring, altså korrektheds-KPI’erne og den interne kvalitetssikring, forklares for funktionslederne og 

medarbejderne. Ser du det som en udfordring? 

12. Hvordan skal opgaven gribes an? 

13. Mener du, at der er behov for særlige kommunikationsaktiviteter, som kan bidrage til, at 

kvalitetsstyringen giver mere mening og retning for funktionslederne og medarbejderne? – Det kunne f.eks. 

være, at jeg deltager på et af dine ledermøder med et oplæg om formålet med og udformningen af 

kvalitetsstyringen? 

14. Hvad vil du sige til et forslag om, at medarbejdernes faglighed i højere grad bliver inddraget i at udvikle 

kvalitetsstyringen, på samme måde som vi inddrager nøglemedarbejdere i procesarbejdet? 

15. Mener du, at der er andre ledelses- og styringstiltag, som skal anvendes for at kvalitetsstyringen kan 

give mening og retning for funktionslederne og medarbejderne? 

 

 

 


