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Vår syn på styrning
Styrning för väl fungerande offentliga verksamheter

Vad är Effektiv styrning?
Effektiv styrning är en plattform för kurser, seminarier och nätverkande för lärande om
styrning som utgår från en systemsyn.

Vår vision och ambition
Vår vision är att utveckla styrningen av, och inom, offentlig sektor i syfte att bidra till
väl fungerande offentliga tjänster som lever upp till medborgarnas krav och behov på
ett sätt som är värdigt, respektfullt och kostnadseffektivt.

Vad gör oss annorlunda?
Effektiv styrning använder sig av ett nätverk av erfarna experter med mycket god
förankring i offentlig sektor, i forskningen och i konsultvärlden. Det vi erbjuder är unikt
genom vår kombination av systemsyn, kunskap och utvecklingsfokus:
1. Vi utgår från det som kännetecknar offentlig sektor, det vill säga komplexa
tjänsteverksamheter som ska tillgodose individuella och kollektiva behov som
kräver samverkan mellan olika aktörer.
2. Vi utgår från både forskning och beprövad erfarenhet.
3. Vi följer inte bara utvecklingen utan vill framför allt driva på den.
Vi erbjuder inte ett givet verktyg som enkelt lovar att lösa alla problem. Vår samlade
erfarenhet har lärt oss att det sällan finns enkla lösningar och att det inte finns
lösningar som passar alla. Vi presenterar tydliga alternativ till dagens traditionella
styrning som ofta har inslag av ”command and control” och taylorism. Vi menar att det
istället behövs en systemsyn som bättre tar tillvara den samlade kompetensen och som
innebär skräddarsydda lösningar som utgår från respektive organisations uppdrag,
sammanhang och unika historia. Dessa lösningar kan dock bygga på gemensamma
synsätt och utgångspunkter.
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Vårt synsätt
Vi utgår från hur verkligheten ser ut
Dagens styrning av och inom offentlig sektor har utvecklats under lång tid och bygger
bland annat på New Public Management samt tillämpning av mål- och resultatstyrning.
Stora delar av tänkandet härstammar från ett företagsekonomiskt perspektiv från
industrialismens barndom. Det finns därför en övertro på att verksamheten kan bygga
på enkla, mekaniska och förutsägbara processer som går att styra och kontrollera i
detalj.
Det här tänkandet har lett till strävanden att standardisera och att variation ses som
störningar. Allt med det goda syftet att uppnå hög rättssäkerhet och hög
kostnadseffektivitet. Det har lett till vissa positiva effekter men framför allt har det
resulterat i mängder med rutiner och riktlinjer som begränsar medarbetarnas
utrymme och organisationens förmåga att hantera verkligheten så som den ser ut.
Samtidigt har kostnaderna för styrning och administration ökat kraftigt.
I verkligheten handlar inte offentlig verksamhet om varuproduktion, där variation ofta
betyder dålig kvalitet, utan om tjänster där hög kvalitet förutsätter variation. Olika
patienter, även med samma sjukdom, behöver olika behandlingar. Olika elever lär sig
på olika sätt. Företagare är olika och behöver olika typer av hjälp från Bolagsverket och
Skatteverket. De behöver behandlas olika för att uppnå ett likvärdigt resultat.
Offentlig sektor med många olika typer av uppdrag och
med skyldighet att kunna hjälpa på många olika sätt
verkar i en komplex miljö. Komplexitet ska därför
inte ses som något som ska motarbetas utan något
reellt att förhålla sig till. Komplexa uppdrag
innehåller många och varierande frågor och problem
som måste mötas med varierande svar och
lösningar. En organisation som har den
flexibilitet som behövs för att lösa svåra
och oförutsägbara uppgifter blir komplex.
Den offentliga sektorn har också i allt väsentligt högutbildad arbetskraft vars främsta
drivkraft är att göra nytta. Detta är en avgörande skillnad från industrialismens
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barndom då arbetskraften ofta var outbildad och ekonomiska incitament sågs som den
främsta drivkraften.
Komplexiteten i offentlig sektor påverkar möjligheterna att leda och styra offentlig
verksamhet. Kravet på att organisationer ska vara flexibla och därmed ha förmåga till
lärande och anpassning innebär att de inte kan styras som om de vore maskiner, utan
de behöver ses mera som levande organismer. Detta kräver i sin tur systemsyn.

Vad menar vi med systemsyn?
Enkelt uttryckt är ett system olika delar som samverkar för
att uppnå ett syfte. Det finns komplicerade system, som till
exempel maskiner. De förändras inte och anpassar sig inte till
sin omgivning. Det finns även komplexa (adaptiva) system
där de olika delarna självständigt kan agera och fatta beslut.
Delar kan vara individer eller organisatoriska enheter.
Människor lär sig hela tiden och agerar utifrån sina
erfarenheter och förväntningar om framtiden i interaktion
med varandra. Det innebär att komplexa system alltid är i
rörelse.
Hela samhället är ett komplext system. En organisation eller en del av en organisation
är också komplexa system. Det går även att se ett område, som till exempel sjukvården
med mängder av olika aktörer, som ett komplext system.
Offentlig sektor består av, och arbetar i, komplexa system. Ledning och styrning
behöver utgå från denna insikt för att kunna fungera. Systemsyn på ledning och
styrning handlar därför om att se systemet på olika nivåer och att se att värdet skapas
i interaktioner mellan olika aktörer. Det betyder att vi behöver se och förstå system
som nätverk, samtidigt som hierarkier finns och har betydelse.

Vad menar vi med styrning?
Syftet med ledning och styrning är att skapa förutsättningar för organisationen att
uppfylla sitt uppdrag på ett så bra sätt som möjligt. Alla i en organisation behöver
känna till uppdrag och övergripande syfte samt riktning och ambition. Styrningen
omfattar organisationen men uppdraget omfattar ofta en verksamhet som berör
många olika organisationer (ingen ensam aktör ansvar för en hel verksamhet som till
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exempel sjukvård, utbildning eller brottsbekämpning). Organisationen, som ska styras,
är alltså en del i ett sammanhang där det som ytterst ska uppnås är något större än vad
organisationen råder över.
Det innebär att organisationer inom offentlig sektor oftast har många beroenden och
har behov av att löpande interagera med andra organisationer (både offentliga och
privata), på alla nivåer. Det förutsätter i sin tur
relativt självständiga aktörer, alltså ett komplext
system.
Styrningen kan därmed inte begränsas till att
några få, ”de styrande”, ska tala om för resten,
”de styrda”, vad de ska göra. I komplexa
kunskapsorganisationer bidrar de flesta till
styrningen. Även om chefer fattar de formella besluten är de ofta beroende av
underlag från experter och andra medarbetare. De flesta är med och påverkar
styrningen och styrningen måste även omfatta ledningen. Alla påverkar alla, även om
det sker i olika grad beroende på vilken roll man har inom organisationen. Då alla
påverkas av alla pågår ett ständigt lärande och en ständig utveckling i organisationen
som med rätt fokus och perspektiv utgör nyckeln till en framgångsrik verksamhet.
Det är en tayloristisk idé att styrningen (tänkandet) ska separeras från utförandet. Det
kan fungera i vissa varuproducerande verksamheter där varje medarbetare har ett
begränsat och enkelt ansvar. I komplexa kunskapsorganisationer fungerar det inte.

Vi utgår alltid från syftet
Traditionell styrning har ofta utgått från att styrning bör ske utifrån tydliga och mätbara
prestationer eftersom man enkelt ska kunna följa arbetet och enkelt kunna utkräva
ansvar. Det leder dock lätt till att syftet med verksamheten glöms bort och att medlet
blir målet. Då fastnar man också lätt i missuppfattningen att mer resurser automatiskt
leder till ett bättre resultat. Man räknar pinnar och tror att organisationens syfte är att
göra så många ärenden/fall som möjligt på så kort tid som möjligt. Även om
organisationen måste göra just detta, är det inte samma sak som syftet med det man
gör.
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Hela offentlig sektor har ett gemensamt syfte uttryckt i Regeringsformen: Den
enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål
för den offentliga verksamheten.
För att uppnå det gemensamma syftet finns många olika organisationer med sina
specifika uppdrag. Men dessa uppdrag går inte att dela upp som legobitar som kan
fogas samman till en helhet. Övergripande mål kan inte enkelt brytas ner till separata
delar. Olika verksamheter inom offentlig sektor påverkar varandra och är beroende av
varandra. Sjukvården inom regionerna påverkas till exempel av, och är beroende av,
vad som görs inom kommunerna och vice versa.
Vi menar att alla aktörer har ett ansvar att uppfylla sitt specifika uppdrag, men också
att göra det på sådant sätt så att det gemensamma syftet för verksamheten uppnås i
så hög grad som möjligt. Det blir följden av att anlägga en systemsyn. Offentlig sektor
existerar inte för något annat skäl än att ge medborgarna trygghet och nyttigheter.
Därför ska också framgången värderas mot detta syfte.

Hur vi ser på planering, uppföljning och mätning
Planering och uppföljning är inte detsamma som styrning. Men man behöver både
planera och följa upp för att kunna styra och för att kunna agera på styrningen.
Planering handlar om att vara förberedd, om att tänka flera steg framåt på hur mål och
syfte ska uppnås. Men att följa planen är inte målet. Planer måste alltid ändras i takt
med att verkligheten ändras. Eisenhower, som var överbefälhavare för de allierade
under andra världskriget, sa att ”Planer är inget, planering är allt”. Vi håller med.
Man behöver också följa upp för att se hur
det går. Det primära syftet med uppföljning
är att få ökad kunskap så att man kan
justera sina aktiviteter och få underlag för
förbättringar, till exempel bör man mäta
variation. Uppföljningsinformation är
därför inte något som endast chefer eller
controllers ska ha tillgång till. Alla
medarbetare behöver relevant information
om det de gör för att själva kunna bedöma
vad som fungerar bra och inte. Feedback är avgörande för att lärande ska kunna äga
rum. Uppföljning som syftar till att hitta syndabockar motverkar lärande.
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Ofta väljer man att mäta sådant som är lätt att mäta, som också gärna används för att
sätta mål. Men det är helt avgörande att skilja mellan mål och att mäta för att få
kunskap. Så fort en mätparameter avseende en prestation görs till ett mål förlorar den
sitt värde som informationsgivare. Det kan till exempel vara viktigt att följa upp hur
många aktiviteter av en viss sort som utförts, men oftast direkt olämpligt att sätta mål
på.
Målen ska utgå från syftet och beskriva vad man vill uppnå för effekter. Ofta handlar
det om olika samhällseffekter som kan vara svåra att mäta, men i regel går det dock
att hitta indikatorer som kan visa på en utveckling. Mål måste tillföra någon
information för att vara meningsfulla. Mål som uttrycker självklarheter eller sådant
som redan framgår av annan styrning tillför inte något till organisationen utan tenderar
istället endast att göra styrningen svår att överblicka. Mål som till exempel
”rättssäkerheten ska vara hög” tillför sällan någon ny information (vad som gäller är
tydligt utifrån lagstiftning, instruktioner, värdegrund m.m.). Istället bör fokus ligga på
att skapa goda förutsättningar för hög rättssäkerhet och följa hur den utvecklas.
Mål ska alltså hjälpa organisationen med att
peka ut en önskad riktning, ange
ambition samt underlätta samordning så att organisationens olika
delar drar åt samma håll.
De så kallade SMART-kriterierna för
hur mål sätts är, givet dessa resonemang, ofta olämpliga att använda.

Hur vi ser på att styra och leda i förändring
Det går inte styra komplexa organisationer i detalj därför att oväntade saker händer
och sammanhangen förändras. Då går det förstås inte heller att styra fram en
förändring av en komplex organisation genom en linjär steg-för-steg-process där ett
nytt önskat tillstånd är beskrivet in i minsta detalj. På väg mot målet kommer målet att
ändras, organisationen att ändras och organisationens syn på målet och sig självt
kommer också att ändras. Förändringsarbete är i sig självt föränderligt. Det handlar om
ett dynamiskt och iterativt arbete.
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Förändring är naturligt i komplexa system och inget som kan ske vid sidan av
verksamheten eller endast vid speciella tillfällen. Förändring är det normala och
organisationen ska därför ses som något organiskt och inte som något statiskt.
Men förändring förutsätter
också nya idéer och tankar
och att organisationen hela
tiden förmår ifrågasätta sina
befintliga tankemodeller och
arbetssätt. En viktig del av
ett kontinuerligt förändringsarbete är att arbeta aktivt
med att skaffa sig ny kunskap
som kan leda till nya insikter
som kan spridas i hela organisationen. Förändringsarbete handlar mindre om enstaka
förändringsinitiativ och mer om att göra organisationen förändringsbar.
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Varför har vi en systemsyn?
I nedanstående text beskrivs i förenklad form utvecklingen av styrningen av och inom
offentlig sektor i Sverige. Utvecklingen ger en förståelse av varför det ser ut som det
gör och varför vi utgår från en systemsyn.

Rationalitet i fokus sedan länge
Dagens styrning av och inom offentlig sektor bygger på en blandning av idéer
utvecklade under lång tid. New Public Management fick stort genomslag i Sverige från
1980-talet, men är i sig ett tänkande som bygger på tidigare utveckling.
De mest framträdande aspekterna i denna utveckling är ett starkt fokus på rationalitet
och professionella organisationer. Detta går tillbaka till Taylor (scientific management)
och till Weber (systematiska processer och ordnade hierarkier). De var båda barn av
sin tid och influerade av upplysningstidens rationella tro på att vetenskapen kan
användas för att förklara och hantera allt, vilket i sin tur går tillbaka till Descartes
vetenskapssyn och Newton och hans rörelselagar över hur universum fungerar.
Offentlig förvaltning har därför sedan lång tid tillbaka haft ett tydligt vetenskapligt
perspektiv med rationalitet i fokus präglat av ett reduktionistiskt tänkande. Resultatet
har blivit en strikt uppdelning av arbetsuppgifter (mellan och inom organisationer) för
att kunna styra, kontrollera och möjliggöra ett tydligt ansvarsutkrävande. Planering
och uppföljning blir då helt avgörande och ses som synonymt med management.
Denna utveckling har handlat om att skapa professionella organisationer.
Organisationen ses som en mycket komplicerad maskin där ledningen sitter i
kontrollrummet med mätare och reglage. Ledning och styrning handlar då om att läsa
av mätvärden och att trycka på rätt knappar med syfte att få organisationen att fungera
som en väloljad och resurseffektiv maskin. Programbudgeteringen som kom på 1960talet är en del av denna utveckling eftersom det är en idé som bygger på att
organisationen producerar en viss output baserat på mängden input. Styrning kan då
ske genom att fördela resurser (input).
Det nationalekonomiska tänkandet, som även det bygger på rationalitet, har också
påverkat styrningen av och inom offentlig sektor. Grunden för detta tänkande är att
individen är en rationell nyttomaximerare. Genom att göra det möjligt för
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medborgaren att välja tjänster och/eller utförare kan man låta marknadskrafterna
fördela resurser. Medborgaren blir då en konsument. Denna del av NPM har fått stort
genomslag i Sverige och lett till valfrihetsreformer liksom olika varianter av ”beställare
– utförare”.
Parallellt med denna utveckling med fokus på rationalitet har det funnits diskussioner
om människans roll och hur offentlig förvaltning kan bli mer humanistisk. Det har
medfört ett ökat fokus på värderingar. Men i praktiken har det medfört att
värderingsstyrning lagts till ovanpå den traditionella styrningen. Organisationer har
visioner och värdegrunder samt detaljerade rutiner och processbeskrivningar.

Framväxten av professionella organisationer och
organisationsprofessionella
Konsekvensen av denna utveckling är att organisationerna har blivit mer professionella
vilket förstås har sina fördelar, men det har krävt och lett fram till nya yrkeskårer vars
uppgift är att arbeta med organisationen, inte med kärnuppdraget. Det handlar till
exempel om controllers, HR-strateger, kommunikatörer, projektledare, verksamhetsutvecklare, metodexperter, varumärkesstrateger och många andra. De utgör en
växande grupp organisationsprofessionella vars uppgift är att göra organisationen
professionell och att se till att de yrkesprofessionella, de som arbetar med
kärnuppdraget, agerar rationellt och rätt enligt organisationens fastslagna best
practice. De organisationsprofessionella har sina unika kompetenser och kan arbeta
med sina frågor i vilka organisationer som helst. De behöver inte kunna verksamheten.
Mer professionella organisationer kräver också större organisationer för att kunna
göra det möjligt att härbärgera alla olika yrkesroller. Alla enmyndighetsreformer har
påverkats av detta liksom av klassiskt nationalekonomiskt tänkande om stordriftsfördelar.
Denna utveckling har också medfört en ökad organisationsegoism. Medarbetare ska
identifiera sig med sin organisation, mer än med sin yrkesroll som var fallet tidigare. Vi
ser alltså en utveckling från små och svaga organisationer med starka yrkesprofessionella till en utveckling med stora och starka organisationer med svagare
yrkesprofessionella. Organisationsegoismen innebär att det egna uppdraget, och det
egna anseendet, sätts framför det gemensamma uppdraget och effekterna i samhället.
Organisationen ska profilera sig och synas och höras så mycket som möjligt. PRstrategier kan då bli viktigare än den faktiska myndighetsutövningen.
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Den ökande professionalismen hos organisationerna har alltså skett på bekostnad av
det professionella utrymmet för yrkeskategorierna inom kärnverksamheterna, även
om detta inte var avsikten. Diskussionen om tillitsbaserad styrning ska ses som reaktion
mot detta och ett försök att öka det yrkesprofessionella utrymmet. Det är positivt, men
risken är dock att detta görs inom ramen för befintligt tänkande, alltså att någon (de
styrande inom organisationsprofessionen) tilldelar tillit till de styrda (yrkesprofessionen) men med samma krav på rationalitet, ansvarsutkrävande och följsamhet
mot best practice. Det vill säga att tillitsbaserad styrning blir ytterligare en styrform
som staplas ovanpå den redan befintliga högen av styrformer och styrfilosofier.
Denna utveckling har hela tiden skett med goda avsikter och utifrån en strävan att göra
det bättre för medborgare och företag och samtidigt öka kostnadseffektiviteten.
Mycket har också blivit bättre och Sverige har, relativt sett, en välfungerande offentlig
sektor som åtnjuter medborgarnas förtroende. Men frågan är om detta är tack vare
utvecklingen mot rationella och professionella organisationer eller om det fungerar väl
trots denna utveckling genom att de yrkesprofessionella tagit ansvar och inte alltid följt
alla rutiner (de upplevs ofta som svårstyrda av organisationsprofessionen).
Förmodligen lite av båda, men det är mot denna utveckling som diskussionen om
systemsyn ska ses.

Systemsyn som kontrast
Systemsyn har funnits som begrepp i flera decennier och personer som till exempel
Russell Ackoff, William Edvards Deming och Peter Senge har länge lyft fram behovet av
att se på organisationer som system och styra dem därefter.
Ett system brukar beskrivas som ett nätverk av delar som samverkar mot ett
gemensamt mål. Avgörande för att förstå systemsyn är att förstå skillnaden mellan
komplicerade system och komplexa system. En maskin kan ses som delar som
samverkar med ett gemensamt syfte. En maskin är ett komplicerat system. Det är
något mekaniskt och därmed linjärt och förutsägbart. En organisation däremot är ett
komplext (adaptivt) system. I ett komplext system agerar inte delarna linjärt och
förutsägbart, systemet är dynamiskt och oförutsägbart. En organisation består av
människor som är både rationella och irrationella samt har förmågan att lära sig och
ha föreställningar om framtiden. Det påverkar beteendet hos individerna och därmed
beteendet hos systemet i sin helhet.
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Detta leder fram till en helt avgörande egenskap hos komplexa system, nämligen
emergens. Det betyder att det händer saker som ingen har avsett eller ens vill ska
hända. Samhällsekonomin är ett komplext system. Recessioner inträffar ibland, trots
att i princip ingen vill ha sådana och att både regeringar och centralbanker aktivt
arbetar för att de inte ska hända. Men de beror inte på några yttre krafter utan är ett
resultat av mänskligt beteende. Komplexa system är instabila och alltid i rörelse.
Komplicerade system går att förstå genom att bryta ner dem i sina beståndsdelar,
genom reduktionism. Det går inte att förstå komplexa system genom att dela upp dem
i sina beståndsdelar eftersom helheten är större än summan av delarna. I komplexa
system är inte delarna avgörande utan interaktionen mellan delarna (som hela tiden
förändras). Hjärnan är ett komplext system där varje enskild neuron inte har någon
särskilt stor betydelse eller säger något om vad personen tänker på. Det är
interaktionen mellan neuronerna som skapar tänkandet.
Systemsyn är alltså ett vitt begrepp som kan inrymma både ett mekanistiskt synsätt
och ett dynamiskt organismorienterat synsätt. Här ligger den avgörande skillnaden; ser
vi i första hand organisationen som en maskin eller som en levande organism?
Ett systemsynsätt som utgår från komplexa system utgör en tydlig kontrast mot den
syn som varit dominerande under de senaste dryga 100 åren, den om att
organisationer, och människor, kan styras som om de vore maskiner. Denna
mekanistiska syn leder fram till idén att om man optimerar varje del i systemet kommer
det att leda till att hela systemet fungerar optimalt. Då är det rationellt att dela upp
verksamheter i små delar och styra varje del med tydliga och mätbara mål. Men om en
organisation inte fungerar som en maskin utan som ett komplext system kommer inte
en optimering av delarna att leda till en optimering av helheten. En optimering av
helheten kräver istället att man arbetar med just helheten och med interaktionen
mellan delarna.
Helt avgörande för hur man ser på styrning är alltså vilka grundläggande antaganden
man baserar sin syn på. En förändrad styrning kräver i regel att man synliggör och
förändrar sina grundläggande antaganden om hur organisationer och människor
fungerar.
Men att se, och ändra på, sina grundantaganden är svårt. Vad är det för fel att använda
ett vetenskapligt perspektiv och att arbeta evidensbaserat? Det är inget fel med det.
Är det fel att försöka vara rationell? Nej, inte nödvändigtvis. I den komplicerade världen
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finns det enkla och linjära samband mellan orsak och verkan. Om man eldar mer i
ångmaskinen går den snabbare, mer input leder till mer output. Världen går att se i
svart eller vitt, det är antingen eller. Men i den komplexa världen finns sällan enkla
samband mellan orsak och verkan. Sambanden rör på sig hela tiden. Mer input i
organisationen (mer pengar eller fler människor) leder inte nödvändigtvis till mera
output. Det kan göra det, men det kan också leda till det motsatta. Det beror på. Det
finns nyanser.
Det vetenskapliga och rationella synsättet behöver alltså kompletteras med ytterligare
perspektiv, inte överges. Det behövs insikt om att människor inte alltid är rationella
och att även om alla i en organisation skulle agera fullt rationellt betyder det inte att
organisationens agerande som helhet blir rationellt. Komplexa system innehåller
osäkerhet, oväntade saker händer. Det som gällde igår gäller inte idag. Allt går inte att
förutse, vilket kräver en förmåga att hantera det oväntade. För att kunna hantera det
oväntade behöver man kunna resonera sig fram till vad som är det ”rätta” att göra i en
specifik situation när den uppstår. Det betyder att etik och moral är viktigt, liksom
psykologi och även filosofi eftersom det kan hjälpa oss med hur vi ska tänka.
Värderingar som många organisationer arbetar med är viktiga, men inte som
instruktioner eller som PR-åtgärder utan som grundläggande gemensamma synsätt
som behöver synliggöras och diskuteras. Värderingar kan dock i högre grad behöva ses
som kopplade till uppdraget och yrkesprofessionerna, inte som ett sätt att profilera
och marknadsföra organisationen.
På samma sätt handlar det inte om att helt överge reduktionistisk analys utan om att
komplettera den med holistisk förståelse. Det enda sättet att förstå komplexitet är att
bejaka den och acceptera den som den är, inte genom att försöka trycka in den i en
komplicerad förklaringsmodell.

Systemsyn leder till tjänstelogiskt synsätt
Utvecklingen mot tjänstelogik ska ses mot denna bakgrund och är fullt rimlig utifrån en
systemsyn som utgår från komplexa system. I komplexa system sker värdeskapandet i
interaktioner och relationer är helt avgörande. Tjänster handlar om just detta.
Så länge som fabriken är sinnebilden över organisationen och hur värde skapas är det
rimligt med ett varulogiskt perspektiv. Enligt varulogiken ligger värdet i produkten.
Organisationen skapar värdet och levererar något till kunden, som sedan förstör värdet
när produkten konsumeras.
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Men offentlig sektor producerar inga varor i fabriker. Offentlig sektor arbetar med
tjänster. Utbildning, sjukvård eller tillståndsgivning kräver interaktion med den som
berörs. En bil kan tillverkas utan inblandning av kunden, men den kan inte användas
eller leda till en upplevelse utan kunden. En bil sedd som en vara kräver endast att den
tillverkas. Men en bil sedd som en tjänst (till exempel en transporttjänst) kräver ett
nyttjande, alltså en interaktion. Enligt tjänstelogiken ligger inte värdet i produkten utan
i användningen av det som skapas eller tillhandahålls. Att bo på hotell kan vara en
trevlig och vilsam upplevelse eller en jobbig och påfrestande upplevelse. Vilket värde
som skapas beror på hur kunden använder och upplever det som erbjuds. Kunden
avgör vilket värde som skapas och om något värde överhuvudtaget har skapats. Det är
inte organisationen som skapar värdet.
En organisation kan alltså inte skapa något värde utifrån ett tjänstelogiskt synsätt.
Däremot kan en organisation skapa bättre eller sämre förutsättningar för kundens
värdeskapande. En organisation kan också skapa bättre eller sämre förutsättningar för
kundens värdeskapande genom samverkan med andra aktörer. Till exempel genom att
hotellet samarbetar med ett taxiföretag för att erbjuda smidiga och billiga transporter
till och från flygplatsen, eller genom att sjukhus samarbetar med kommuner för att
skapa bästa möjliga förutsättningar för rehabilitering.
Andra avgörande skillnader mellan varuproduktion och att tillhandahålla tjänster är
synen på variation och möjligheten till stordriftsfördelar. För varor kräver en hög
kvalitet att varorna ska vara likadana och följa en detaljerad specifikation. Det leder till
att variation ses som kvalitetsbrister och att det finns stordriftsfördelar genom att slå
ut fasta kostnader på stora volymer. För tjänster förutsätter hög kvalitet att det finns
en variation. Olika restauranggäster har olika önskemål och olika patienter behöver
behandlas olika. Allt för långtgående standardisering av tjänster leder ofrånkomligt till
bristande kvalitet och därmed till högre kostnader i slutändan. Eftersom tjänster är
svåra att standardisera finns heller inga självklara vinster med stordrift. Vissa vinster
kan dock finnas i form av att möjliggöra stora inköp från leverantörer. Ofta lyfts också
fördelarna med kompetensuppbyggnad fram. Om en läkare eller handläggare gör
samma sak ofta blir hen duktigare på det. Men problemet blir då att stordriften i sig
kräver en standardisering och leder till ökad specialisering vilket gör det svårare att
möta både variation och att se till helheten. Specialisten är väldigt duktig på att hantera
just sina frågor men ser inte helheten och förstår inte kopplingen till andra delar.
Generalisten är bättre på att se helheten och ser kopplingar till andra delar men är
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sämre på att förstå hur ett specifikt problem ska hanteras. I komplexa verksamheter
finns inga självklara och givna lösningar som alltid är bättre än några andra.

Vad betyder detta för hur man styr offentlig verksamhet?
Givet att offentlig verksamhet består av tjänster och är komplex är det rimligt att
styrningen av den utgår från att så är fallet.
Till att börja med är det viktigt att konstatera att komplexa system (alltså det mesta av
offentlig verksamhet) inte går att styra och kontrollera i detalj. Däremot går det att
påverka riktning, ambition, tillvägagångssätt och även kostnadseffektivitet. Det bygger
i sin tur på ett antagande om att organisationen består av kunniga och kompetenta
människor som vill väl. De kommer att göra ett utmärkt arbete om de får
förutsättningar för det.
Förutsättningarna består främst av att ha en tydlig bild över syftet med verksamheten
och vad som egentligen ska uppnås. Detta behöver alla vara överens om. Andra
förutsättningar är att man har de redskap och resurser som behövs för det som ska
göras. Slutligen är det helt avgörande att alla i organisationen har tillgång till relevant
information om verksamheten och har möjlighet att söka kunskap.
Uppföljningsinformation är inte något endast för chefer och controllers utan främst för
yrkesutövarna. Får de feedback på hur det går kommer de att successivt att anpassa
sig i takt med att omständigheterna ändras.
Den här typen av styrning leder till högre effektivitet (alltså bättre måluppfyllelse) och
lägre kostnader. Den här typen av styrning leder också till att antalet
organisationsprofessionella kan minska kraftigt. De som ändå behövs, eftersom de
besitter hög och värdefull kompetens, bör integreras med kärnverksamheten och inte
utgöra separata styr- och maktcentra. Sammantaget har detta potential att leda till
betydligt bättre resultat i form av önskade effekter i samhället och hos medborgarna
till en lägre kostnad.
De stora svårigheterna med att genomföra detta är att det strider mot djupt rotade
synsätt som många är skolade i och byggt sina karriärer på. Det innebär att en
förändring leder till psykologiska, statusmässiga, ekonomiska och maktrelaterade hot
mot individen i organisationen. Dessa frågor måste därför hanteras. Det innebär också
att en förändring behöver ske brett med stort engagemang av många personer under
en lång tid för att lyckas.
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