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Hur	väl	offentliga	verksamheter	levererar	tjänster	handlar	inte	bara	
om	styrmodeller	utan	också	om	vilken	slags	kunskap	som	anses	vara	
legitim	
  

 

I det sista Tankar om styrning innan sommaren,  intar vi ett 
kunskaperspektiv på styrning. Varje styrmodell bygger inte 
bara på en styridé och människosyn utan även på en 
underliggande kunskapssyn. Vilken slags kunskapsform är 
legitim och ligger till grund för beslut och organisering?  
Finns det några risker med att vissa kunskapsformer får 
företräde framför andra? Häng med på en kunskapsresa! 
 

 

Offentliga organisationer är reglerade genom politiskt styrning, lagstyrning, målstyrning, 
budgetstyrning och uppdragsstyrning. Vissa är hårdare reglerade än andra. Några påverkar i stor 
utsträckning enskilda medborgares liv genom sin myndighetsutövning – andra arbetar med ting som 
konst eller vägar och påverkar enskilda mer indirekt. Men alla syftar på något sätt till att vara till 
nytta för medborgare och företag.  

Vi	har	stor	tilltro	till	styrmodeller	
Sedan några år tillbaka pågår en intensiv debatt om de styrreformer som började införas på 80-talet 
och framåt är ändamålsenliga eller inte, utifrån syftet med det offentliga åtagandet. De infördes för 
att man upplevde att sättet att administrera, d v s styra, leda och organisera offentlig sektor var 
ineffektiv. Den offentliga förvaltningen uppfattades vara trög, ineffektiv och kostsam. Inte heller 
erbjöd den medborgarna några valmöjligheter.1 För att öka politikernas möjligheter att styra 
förvaltningen och samtidigt öka effektiviteten och kreativiteten inom förvaltningen infördes idéer 
hämtade från näringslivet så som management, affärsredovisning, mål- och resultatstyrning.2 Det 
som stod i fokus för styrreformerna handlade inte om vad förvaltningens kärnverksamhet3  
åstadkom, utan om själva administrationen. Att styrreformerna har påverkat styrningen och 
administrationen råder det ingen tvekan om. Men det som nu ifrågasätts är om reformerna har 
påverkat kärnverksamheten i förvaltningen till det bättre. Som ett svar på kritiken mot 
styrreformerna, är regeringen i färd med att ändra förvaltningsstyrning mot mer tillit och en kontroll 
som ska utföras på ett annat sätt än genom de använda traditionella kontrollinstrumenten.4 

                                                             
1 Ljung, M. & Ivarsson Westerberg, A. (2017). När målstyrningen blev detaljstyrning. Arbetsvillkor och 
administrativa rutiner i hemtjänsten. Förvaltningsakademin Södertörns högskola. 
2 Jacobsson, B. & Sundström, G. (2001) Resultat utan lärande? – erfarenheter från tre decennier av 
resultatstyrning. Score. 
3 En organisations kärnverksamhet består av den unika verksamhet eller huvudsakliga uppgifter som 
organisationen är inrättad för att utföra. Det specificeras i exempelvis bolagsordningen för bolag eller i 
instruktion eller andra styrande dokument för myndigheter.  
4 Statskontoret (2018). Projekt som bidrar till utvecklingen av en tillitsbaserad styrning i staten. Rapport 
2018:12, s.12. 
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Men kommer en ny styrmodell, styrfilosofi eller nya styrprinciper, eller vad vi nu väljer kallar 
styrningens utgångspunkter för, att förbättra den offentliga förvaltningens verksamheter? 

Vi har en väldigt stor tilltro till styrmodeller. När verkligheten inte stämmer med styrmodellerna 
byter vi gärna modell och hoppas att den nya modellen ska lösa våra problem. Med varje styrmodell 
följer att antal abstrakta begrepp. Nyss var det så kallade new public management-begrepp som var i 
ropet. Begrepp som mål, resultat, enhetlighet, generaliserbarhet (standardisering), planering, 
transparens och produktivitet. Nu är det tillitsbaserad ledning och styrning som gäller med begrepp 
som tillit, helhetssyn, handlingsutrymme, och lärande. Inte minst eftersträvas mindre detaljstyrning. 
Men den mål- och resultatstyrning som infördes i slutet av 80-talet syftade också till mindre 
detaljstyrning. Övergripande mål skulle sättas av politikerna och målen skulle sedan brytas ner och 
anpassas till olika organisationsnivåer. Hur målen skulle nås skulle inte detaljstyras utan överlämnas 
till respektive enhet. Resultatet blev som flera debattörer och forskare har konstaterat, att målen 
blev så detaljerade att de upplevdes som styrande. Så vad är oddsen för att den nya tillitsbaserade 
styrningen och ledningen ska åstadkomma mindre detaljstyrning än tidigare styridéer? Kommer den 
tillitsbaserade styrningen som regeringen nu eftersträvar att ge ett så stort handlingsutrymme som 
situationen tillåter för den som ska utföra verksamheten?5 

Det	är	oklart	om	nya	styrmodeller	hjälper	eller	stjälper	verksamheterna	
När nya styrmodeller ska införas, ändrar vi ofta språkbruket och betonar nya aspekter av styrningen. 
Det innebär en mängd administrativt arbete eftersom visioner, strategier, mål, chefs- och 
medarbetarpolicyer, organisationsscheman, arbetsordning, arbetsrutiner och uppföljningsprinciper 
måste skrivas om. Ju mer abstrakta begrepp som används för att beskriva den nya styrmodellen och 
den nya verklighet modellen ska bidra till, desto mer tolkningsutrymme finns för dem som ska 
realisera de nya styridéerna.  Det är oftast verksamhetsutvecklare eller särskilda experter på centralt 
placerade funktioner i organisationerna som gör detta arbete. De har fokus på avgränsade perspektiv 
utifrån sin funktions huvuduppgift. HR-experter skriver om ledningspolicyer och 
yrkesrollsbeskrivningar, experter på uppföljning och redovisning utarbetar nya uppföljnings- och 
rapporteringrutiner medan diverse verksamhetsutvecklare ändrar processbeskrivningar, 
vägledningar och andra rutiner som berör kärnverksamheten. Inte sällan har dessa 
”huvudkontorsexperter” ringa erfarenhet av kärnverksamhetens logik, förutsättningar och behov. 

För praktikerna i kärnverksamheten innebär styrförändringar att innehållet i deras arbete förändras 
eller att de ska ändra arbetssätt. De nya styrsignalerna sipprar ner till dem i olika takt och från olika 
håll i organisationen. Direktiven om förändrade arbetsinnehåll eller arbetssätt ska fogas in i en 
befintlig praktik där det redan finns etablerade arbetssätt, värderingar och strukturella 
förutsättningar. Styrsignalerna kan upplevas vara olika viktiga och inte alltid vara synkroniserade. Det 
illustreras i bilden nedan. 

                                                             
5 Statskontoret(2018). Projekt som bidrar till utvecklingen av en tillitsbaserad styrning i staten. Rapport 
2018:12, s.12. 
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Bild 1: Modifierad utifrån Larsson & Löwstedt (2014, s.69). Planerad förändring möter praktiken i form av pågående 
organisering.6 

Många gånger är det också oklart för praktikerna i kärnverksamheten vad av befintligt arbetsinnehåll 
och arbetssätt som ska tas bort.  På vissa håll i organisationen innebär det att verksamhetschefer och 
medarbetare väljer att se över hela verksamheten, medan man i andra delar är försiktigare med att 
ändra sina arbetsprocesser och arbetssätt. Förändringarna får alltså olika stort genomslag i olika 
delar av organisationen vid olika tidpunkter, och det blir svårt – för att inte säga omöjligt – för högsta 
ledningen att förutspå det faktiska resultatet av en styrförändring.7  

Inte heller ”huvudkontorsexperterna” kan förutse hur var och en av deras enskilda nya styrsignaler 
tolkas och hur styrsignalerna sammantaget kommer att ta sig i uttryck i den praktiska 
kärnverksamheten.  Det är först i den praktiska kärnverksamheten som chefer och medarbetare 
upptäcker om, och i så fall på vilket sätt, olika styrsinaler går stick i stäv med varandra eller om de 
harmonierar med organisationens syfte och huvuduppgift.  

Inte sällan kompletteras nya styrfilosofier med att ägare eller regeringar byter ut den högsta chefen 
och ersätter den med en ny, som bevisligen har anslutit sig till den nya styrfilosofin. Högsta chefen 
ändrar i sin tur sammansättningen av sin ledningsgrupp så att det nya styridealet förkroppsligas. 
Beroende på styrfilosofins inriktning, får tidvis ekonomi- eller rättschefens hårda frågor stort 
utrymme på ledningsmöten. Andra gånger är det HR-chefens eller kommunikatörens mjuka frågor 
som får betydande uppmärksamhet. Det har visat sig svårt att få en långsiktig balans mellan mjuka 
och hårda perspektiv på styrning eftersom hösta chefens preferenser ofta får stort genomslag i 
styrningen.8 Därför behöver verksamhetscheferna, de som representerar kärnverksamheteten, 
bevaka att alla aspekter som behövs för att kärnverksamheten ska fungera och utvecklas väl på lång 
sikt aldrig tappas bort i organisationens styrning och ledning. Ägaren eller regeringens mål och behov 
av styrning och återrapportering måste balanseras med praktiska behov som finns i 
kärnverksamheten för att syftet med organisationen ska kunna förverkligas, vilket illustreras i 
nedanstående bild.  

                                                             
6 Larsson, P. & Löwstedt, J.(2014). Strategier och förändringsmyter. Ett organiseringsperspektiv på 
skolutveckling och lärares arbete. Studentlitteratur.  
7 Se till exempel Inspektionen för socialförsäkringen (2018). Förändring i och av Försäkringskassan. Rapport 
2018: 16, s. 134. 
8 Beer, M. (2006). Att omvandla organisationer – om paradoxen mellan E- och O-teorier. I Von Otter, C. 
(red).(2006) Ledarskap för fria medarbetare – en antologi. Kapitel 1 – Om ledarskap för medarbetarskap, 
Arbetslivsinstitutet, Stockholm. Se också exempel Inspektionen för socialförsäkringen (2018) Förändring i och 
av Försäkringskassan. Rapport 2018:16; Att främja ett professionellt handläggarskap, rapport 2018:4 och 
Försäkringskassans utvecklingsverksamhet, rapport 2016:8. 
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Organisationers ledningsgrupper och kärnverk-
samhetens chefer har en viktig uppgift att värna 
balansen mellan ägarens och verksamhetens 
behov av ledning och styrning när nya 
styrfilosofier införs. Det handlar inte i första hand 
om att vara lojal mot högsta chefen utan om att 
vara lojal med verksamhetens högre syfte. 

Bild 2: Skillnader mellan ägarnas och verksamhetens behov av information och kunskap. Ägare och management behöver 
ha transparens, koll på pengar, kunna planera och synliggöra kunskap. Deras kunskapsaspekt handlar oftast om att skapa, 
inhämta, lagra och sprida information snarare än om verksamhetens kunskapskärna som uppbärs av de professionella 
medarbetarna. Verksamhetens aktörer har behov av fungerande interaktion sinsemellan, att foga samman kompetens och 
om att använda specifik verksamhetskunskap som svårligen kan skrivas ner på papper snarare än om att fördela arbetet 
mellan enheter9 

Val	av	styrmodeller	görs	utifrån	olika	logiker	med	stöd	i	forskning	
Försvarare respektive förespråkare av olika styrmodeller befinner sig i olika organisatoriska fält. De 
förklarar, motiverar eller rättfärdigar sina ståndpunkter utifrån sitt organisationsfälts rationalitet. Det 
kan handla om politiker som uttalar sig utifrån en ideologisk rationalitetslogik. Det kan också vara 
forskare som uttalar sig utifrån sin forskningsdisciplins vetenskapslogik. Men även konsulter och 
organisationernas egna ”huvudkontorsexperter” så som ekonomer, personalchefer, 
kommunikationschefer, projekt- och förändringsledare försvarar eller förespråkar olika slags 
styrfilosofier utifrån sin yrkeskategoris rationalitetslogik.  Däremot är det inte många som arbetar i 
den faktiska kärnverksamheten som offentligt försvarar eller förespråkar modeller – de har fullt upp 
med hantera det uppdrag som organisationen är till för att hantera. Att förklara den unika 
verksamhetslogiken med generella begrepp som förstås av personer utanför organisationen är 
dessutom alltför tidskrävande för dem.  

Vad som ses som rationell styrning varierar alltså beroende på viken rationalitetslogik man ansluter 
sig till och vilka handlingsrepertoarer som är legitima enligt den rationaliteten.  Många som 
förespråkar eller försvarar en styrmodell gör det med referens till en forskare eller en 
forskningsartikel. Kan man hänvisa till forskningsresultat eller vetenskaplig fakta befinner man sig på 
säker mark för att citera Sten Andersson, fil dr i sociologi.10   

Forskning och vetenskap behövs! – det är ingenting att ifrågasätta. Med hjälp av forskningen har vi i 
västvärlden gjort stora tekniska framsteg. Förmågan att kunna höja sig över det vardagliga och 
reflektera utifrån ett mer övergripande perspektiv än det vardagliga, har också bidragit till utveckling 
av våra samhällsinstitutioner och utformningen av samhällskontraktet. I dag forskars det mer en 
någonsin. Det har fullkomligen skett en explosion av vetenskapliga artiklar. Men ett problem med 
denna exposition är att den paradoxalt nog inte har lett till att vi fått en entydigare bild av världen 
eller entydigt svar på hur vi ska leda och styra våra organisationer.  Inom vetenskapens värld finns 

                                                             
9  Se till exempel de Brujin (2011). Managing professionals.  New York. Routledge och Holmberg, I. & Tyrstrup, 
M. (2013). Chefskapet utmanas när innovationskraften finns i mellanrummen. I Kreuger, M., Crevani, L. & 
Larsen, K. (red.). Ledan mot det nya. Vinnova. 
10 Andersson, S. (2004). Om vetenskapens gränser. Socialfilosofiska, Daidalos, s. 19. 
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ingen Högsta Domstol som fastslår vad som är sant konstaterar Sten Andersson.11 Vetenskaplig fakta 
är inte något som ligger där ute fix och färdig som en objektiv kunskap, utan det är något som någon 
har skapat utifrån vetenskapliga procedurer och teoretiska antaganden.  En annan procedur, gjord av 
en annan forskare vid en annan tidpunkt i en annan organisation, eller en analys utifrån annan 
disciplins teoretiska begrepp, kan leda till ett annat resultat. Ett verksamhetssystem kan till exempel 
studeras utifrån de olika linser som visas i bilden nedan, som jag har översatt från Quinn Patton 
(2010). 

 

Bild 3: Min översättning av Michael Quinn Patton (2010) Using Different System. Lenses to Understand a “particular” 
System. Presenterad på Program Evaluation Quality Assurance Summit, 2010-09-21. 

Ett verksamhetssystem eller en organisation kan studeras och beskrivas utifrån olika linser: 
ekonomiska, sociologiska, psykologiska etc. Den som exempelvis studerar ett verksamhetssystem 
med en ekonomisk lins fokuserar på faktorer som förklarar dess ekonomiska resultat. Den som 
studerar systemet med psykologiska linser, fokuserar i stället på människor eller grupper och 
förklarar fenomenen med psykologiska begrepp. För att studera och förklara fenomen i offentlig 
sektor skulle jag även vilja lägga till juridiska linser. Offentlig verksamhet bygger på lagar och hur väl 
offentlig verksamhet fungerar förklaras och utvärderas allt mer utifrån juridiska aspekter. 

 

Offentlig	verksamhet	ska	baseras	på	evidensbaserad	kunskap	
Sedan början av 2000-talet har det från flera håll betonas att offentlig verksamhet ska baseras på 
evidensbaserad kunskap. Det kan vara en förklaring till att vi allt mer refererar till forskning när vi 
förespråkar eller försvarar olika styrmodeller. Med evidens menas att politiker, andra beslutsfattare 
och praktiker ska utgå från bästa tillgängliga forskningsevidens vid val av policy och insatser i syfte att 
effektivisera de offentliga insatserna. Krav på evidens har medfört att en evidensbaserad kultur 
numera har ersatt den tidigare erfarenhetskulturen. Resurser ska bara satsas på insatser som genom 
forskning har visat sig vara effektiva. Insatser som har visat sig vara ineffektiva, eller inte har bevisat 
sig vara effektiva, via forskning ska sorteras bort. Att sortera bort insatser utan dokumenterad nytta 
antas ge ökad kostnadseffektivitet och ökade möjligheter till förutsägbarhet samt rättssäkerhet för 

                                                             
11 Andersson, S. (2004). Om vetenskapens gränser. Socialfilosofiska, Daidalos, s. 180. 
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medborgarna. I slutänden ska det bidra till att medborgarna upplever att offentlig verksamhet är 
legitim genom att de känner förtroende för offentlig verksamhet.12  

Forskarnas evidensbaserade kunskap har också allt mer fått företräde vid beslutsfattande och 
genomförande av insatser framför den erfarenhetsbaserade kunskapen som praktikerna i 
kärnverksamheten ständigt upparbetar. Numera är legitima kunskapsproducenter i stället policy-
konstruktörer, utvärderare och statistiker som inte nödvändigtvis behöver ha kunskap om den 
kärnverksamheten. Men praktikernas minskade inflytande över kunskapsproduktionen och 
kunskapsanvändningen får också konsekvenser som inte alltid går att förutse i verksamheterna.  

Det ökade kravet på evidens innebär till exempel att forskarna behöver göra empiriska 
effektmätningar för att påvisa evidens. För att kunna göra sådana mätningar behöver praktiker inte 
bara utföra sina huvuduppgifter. De behöver också producera underlag till forskarnas 
effektmätningar i form av jämförbar statistik – vilket kräver enhetlig terminologi och standardiserade 
arbetssätt. Praktiker ska sedan använda den av forskarna evidensbaserade kunskapen förpackad i 
manualer, vägledningar eller standardiserade processer, i stället för att använda den egna 
erfarenhetsbaserade kunskapen. Det ökade kravet på att producera och använda evidensbaserad 
kunskap innebär dessutom att praktiken får mindre tid över till ordinarie arbete och att de vid sidan 
om det ordinarie arbetet ska ställa sig tillgänglig för vetenskaplig genomlysning.13 Allt detta påverkar 
vad praktiker fokuserar på, vad de gör och inte gör. I slutändan påverkar det hur tjänsterna utförs 
och upplevs av medborgare och företag.  

Det	finns	olika	slags	kunskapsformer	
Vetenskap är bara ett av flera instrument som människan uppfunnit för att kunna hantera sin tillvaro. 
Ju mer vetenskaplig kunskap som upptar vårt tänkande, desto mer förtrycks andra tänkesätt och 
andra kunskapsformer. När vetenskaplig kunskap uppvärderas framför det praktiska kunnandet som 
används i industrin eller samhällsbärande yrken, får vi en uppdelning mellan kunskap och kunnande. 
Men olika kunskapsformer har olika användningsområden. Betydelsen av olika slags kunskapsformer 
betonades redan av Aristoteles, född 384 f.Kr. Han delade in kunskapen i fyra former: Theoria 
innebär betraktande eller begrundande. Denna kunskapsform strävar att uppnå det säkra vetandet 
(vetenskap). Techne är förmågan att skapa resultat och handling i det dagliga arbetet.  Praxis avser 
praktisk tillämpning vilket inkluderar mellanmänskliga relationer för att göra det rätta i en given 
situation. För att göra det rätta i en given situation, krävs såväl formellt kunnande som klokhet, 
Phronesis, vilket erhålls genom reflektion över praxis.14  

Även om den tillämpade forskningen får allt större utrymme gentemot grundforskning för att 
forskningsresultat ska ge nytta till både forskarsamhället och praktiken, kan man nog konstatera att 
den vetenskapliga samhällsvetenskapen inte lyckats med att tillfredsställa våra behov av stöd för 

                                                             
12 Jonsson, K. (2006) Idéspridning och kunskapskulturer – exemplet socialt arbete i Sverige. I Grape, O, Blom, B. 
& Johansson, R. (red.). Organisationer och omvärld – en nyinstitutionell analys av människobehandlande 
organisationer. 
13 Jonsson, K. (2006) Idéspridning och kunskapskulturer – exemplet socialt arbete i Sverige. I Grape, O, Blom, B. 
& Johansson, R. (red.). Organisationer och omvärld – en nyinstitutionell analys av människobehandlande 
organisationer. 
14 Granberg, M. (2003/2005). Den vetenskapliga pedagogiken som lärarnas professionsgrund – ett 
problemtema i svensk pedagogik. 
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våra praktiska handlingar i vardagen. Det beror på att vetenskapliga teorier inte ger stöd som norm- 
eller handlingsvägledare för praktikerns omdöme och kunnande. Vetenskapens logik är att sträva 
efter ”säkert vetande”. Men för praktikerna kan även annat vetande än det som klassas som 
”vetenskapligt” vetande ha stor betydelse, eftersom sådant vetande ger handlingsmöjligheter. Det 
innebär att det ”säkra” vetenskapliga vetandet inte självklart utgör en grund för vad som är 
ändamålsenligt handlande för en praktiker. 15 

Forskarens språk syftar till att förse en bred publik med generaliserad information. Praktikerns språk 
är däremot bundet till specifika situationer och sammanhang där praktikern ska handla på ett 
ansvarigt sätt. Det praktiska kunnandet handlar om relationen mellan det vardagliga och det 
oförutsägbara. Mellan att handla rutinmässigt och handla reflektivt. Att kunna möta det oförutsedda 
då det inträffar och att kunna urskilja det väsentliga i en situation.  Det handlar om att se, göra och 
vara, d v s det handlar om kunskapens tysta former.16 

Forskaren utgår oftast från en fördefinierad fråga som ska besvaras. Praktiken sysslar inte med att 
lösa ett fördefinierat formulerat mål utan hanterar problematiska situationer som är förbryllande, 
bekymmersamma och osäkra. Meningsskapande sker i interaktionen med själva situationen och med 
andra personer som befinner sig i situationen.  

Det	finns	ett	värde	i	att	bejaka	flera	kunskapsformer	än	den	vetenskapliga	
Strävan efter att praktiker ska basera sitt handlande utifrån en kunskapsbas som har systematiserats 
och standardiserats utifrån forskningsresultat har funnits långt tidigare än 2000-talet. Donald Schön 
skrev en bok i början på 1980-talet som en reaktion mot denna strävan och den debatt som då pågick 
om avprofessionalisering. Han menade att strävan efter evidensbaserad praktik har sin grund i den 
positivistiska kunskapssynen som varit dominerande under hela 1900-talet.17 Denna kunskapssyn har 
ett teknisk och rationellt synsätt på praktiker och problemlösning. Ett tekniskt och rationellt synsätt 
förutsätter att målen är givna på förhand, att problemen är definierade och att de kan lösas utifrån 
tillgängliga hjälpmedel. Men i verkliga livet är problem inte givna, utan de konstrueras av människor 
utifrån en problematisk situation.   

Ett tekniskt och rationellt synsätt fungera inte för att hantera komplexitet, instabilitet och 
värdekonflikter, eftersom synsättet inte beaktar hur människor definierar problem. Schön 
undersöker närmare vilken slags kunskapsbas en professionell praktiker egentligen använder sig av 
vid problemlösning, och konstaterar att hen använder sig av både teorier och erfarenheter. Den som 
handlar professionellt, handlar inte instrumentellt, utan ändamålsenligt i situationen i form av 
”undan-för-undan-planering”. För att kunna ta itu med det som upplevs som problematiskt, måste 
praktikern definiera och avgränsa det problem som ska angripas, namnge det och sätta in det i det 
sammanhang i vilket problemet ska angripas.  Det innebär att exempelvis målkonflikter och 
komplexa problem inte kan lösas utifrån ett tekniskt rationellt synsätt som bottnar i tillämpad 
forskning. Genom att lösa sådana problem på ett tekniskt rationellt sätt, finns risk att praktikern inte 

                                                             
15 Granberg, M. (2003/2005). Den vetenskapliga pedagogiken som lärarnas professionsgrund – ett 
problemtema i svensk pedagogik 1803. 
16 Se till exempel Göransson, B. (1990/96) Det praktiska intellektet. Datoranvändning och yrkeskunnande, 
Santérus Academic Press Sweden.  
17 Schön, D. A. (1983). The Reflective Practitioner. How professionals think in action. London: Arena. Med 
professionella praktiker avsåg han yrken som psykologer, läkare, ledare etc., yrken som ofta kräver akademisk 
examen och som ofta återfinns i offentlig förvaltning.   
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uppmärksammar information som faller utanför professionens kunskapsbas om denna kunskapsbas 
begränsas till att enbart vara grundad i forskning.  

Schön menar att praktikers kunskap vanligtvis är tyst och främst blir synlig genom hens 
handlingsmönster. Kunskapen kommer till uttryck i hens dagliga handlingar vilka är svåra att förklara 
med ord.  Kunskap är med andra ord inneboende i klokt handlande. Även om praktikern ibland 
tänker innan hen handlar, har en stor del av det professionella handlande inte sitt ursprung i 
föregående tankemässiga aktiviteter.  I stället reflekterar en professionell praktiker i själva 
handlingen och detta reflekterande kommer ofta från en form av förvåning eller förundran över en 
händelse eller ett fenomen.  När handlandet inte resulterar i något annat än det förväntade, tänker 
praktikern inte på sitt handlande. Men när handlandet resulterar i något överraskande, vare sig det 
är positivt eller negativt, leder det ofta till att hen reflekterar i själva handlandet. När en praktiker 
hanterar liknande fall/ärenden på ett professionellt sätt, praktiserar hen sina färdigheter och 
utvecklare en repertoar av handlingsmönster. Om fallen/ärendena inte skiljer sig så mycket åt, finns 
emellertid en risk för att praktikerns handlande blir rutinmässigt. Eftersom inget oväntat inträffar 
som ger utrymme för reflektion, uteblir lärandet, vilket på sikt kan begränsa handlingsrepertoaren.  

En reflekterande praktiker agerar som forskare i en praktisk situation. Praktikern är därmed inte 
beroende av någon etablerad teori, separerar inte mål och medel, utan definierar dem i interaktion i 
samband med att den problematiska situationen ringas in. En professionell praktiker skiljer inte på 
tänkande och görande, utan experimenterar i situationen genom att ställa frågor till den.  På så sätt 
kan problemlösning ske även i komplexa och unika situationer.  

En reflekterande praktiker är också medveten om att hens handlande sker i ett givet sammanhang 
och en given situation och utgår från att kunden, klienten eller medborgaren har egna förmågor.  
Insikten finns också att handlandet får olika betydelse för olika kunder. En reflekterande praktiker 
försöker därför upptäcka sina egna begränsningar genom att föra en reflekterande konversation med 
kunden18. En praktiker som däremot agerar instrumentellt gentemot kunden, agerar mer som en 
teknokrat som utgår från riktlinjer eller sin unika expertkunskap, utan att ta hänsyn till kundens 
förmågor.  Att anlita en reflekterande praktiker ställer också andra krav på kunden, eftersom även 
kunden måste vara aktiv i det reflekterande samtalet. Att anlita en praktiker som agerar 
instrumentellt innebär däremot att kunden passivt tar emot praktikerns expertkunskaper.  

Praktisk kunskap är alltså kunskap som används i praktiska situationer för att lösa arbetsuppgifter 
man står inför. Sådan kunskap kan inte läras in eller läras ut genom metoder och föreskrifter även om 
det vore en önskedröm. Herbert Simon menade att drömmen om att tänka ut allt i förväg, innan vi 
handlar, att försäkra oss om att vi har alla fakta och känner till alla konskevenser – är en sjuk Hamlets 
dröm (…) Även om det är förenat med höga kostnader att låta praktiker lära sig yrket genom 
erfarenhet så är det också ett dyrt sätt att försöka föregripa erfarenheten genom forskning och 
analys – och detta senare sätt är för det mesta mindre pålitligt i praktiska situationer.19  

                                                             
18 I brist på bättre samlingsbegrepp för den verksamheten finns till för, använder jag fortsättningsvis begreppet 
kund. 
19 Göransson, B. (1990/96) Det praktiska intellektet. Datoranvändning och yrkeskunnande, Santérus Academic 
Press Sweden, s.19.  
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Kvalificerat tankearbete i praktiskt arbete handlar om bedömningar, närvaro i sinnet och att utgå 
från det man ser och att hela tiden tänka framåt.20 När man lär sig en praktik så lär man sig ingen 
teknik, utan man lär sig riktiga omdömen genom att göra egna erfarenheter. Det är genom att 
praktisera mycket som praktikerns kunskaper utvecklas och fördjupas vilket åskådliggörs i 
nedanstående bild.  

 Kompetenstrappa för utveckling av professionell kompetens  
Novis  •Hanterar kontextfria regler som generaliseras till aktuell situation. 

•Känner inget större ansvar för konsekvenser av sitt handlande 
Avancerad 
nybörjare  

•Urskiljer delar i olika situationer och uppfattar likheter utifrån tidigare fall och  
  händelser. 
•Känner begränsat ansvar för konsekvenser av sitt handlande. 

Den 
kompetente 

•Gör planer och bedömer vad som är väsentligt och inte i ett specifikt fall 
•Känner ansvar för konsekvenserna eftersom handlingsval inte kan ske objektivt. 

Den 
skicklige 

•Uppfattar intuitivt vad som är väsentligt, analyserar vad som ska göras. 
•Tolkar en situation som en helhet och kan därför ringa in problem och 
  möjligheter. 

Experten •Uppfattar både situationen och relevanta beslut som en helhet. 
•Har förmåga att se och särskilja mer subtila kännetecken. 
•Förbereder sig för vad som kan komma att hända. 

Tabell 1: Kompetenstrappa. Inspirerad av Dreyfus & Dreyfus (2005) och Benner (1993)21 

Det är just genom ett väl utvecklat och underhållet praktiskt kunnande som en praktiker kan ta sitt 
ansvar gentemot tredje man. För att utveckla och underhålla kunnandet behöver en praktiker vända 
sitt tänkande från det generella abstrakta mot konkreta enskildheter. Om en praktiker blir påtvingad 
ett nytt sätt att tänka och arbeta efter procedurer som andra har utvecklat, kan praktikern tappar 
sina egna associationer och tömmas på sina tidigare erfarenheter. Det finns då en risk för att 
praktikern slutar reflektera i handling och börjar agera instrumentellt.22  

Kraven på att använda evidensbaserad kunskap innebär att praktikerna inom välfärdsyrkena alltmer 
arbetar efter manualer och riktlinjer som någon ”huvudkontorsexpert” har utvecklat. Det finns 
tecken på att det leder till en onödigt hög personalomsättningen eftersom standardiserade 
arbetssätt kan göra det svårare att utvecklas till en skicklig reflekterande praktiker. Samtidigt medför 
hög personalomsättning att behovet av skriftliga manualer och rutiner ökar så att nyanställda noviser 
ska kunna utföra sina uppgifter. Allt fler offentliga organisationer befolkas av noviser som agerar 
instrumentellt utifrån standardiserade arbetssätt. Det leder till att organisationerna får sämre 
förmåga att anpassa sig till förändrade omvärldsbetingelser och sämre handlingsberedskap att 
hantera oförutsedda händelser. En viktigare fråga än att debattera vilken styrmodell som är mest 
förträfflig, är därför att lösa den obalans som uppstått mellan huvudkontorsexperternas generella 
kunskaper och praktikernas verksamhetsnära kunskap, mellan antalet noviser och antal experter i 
våra organisationer. 

                                                             
20 Göransson, B. (1990/96) Det praktiska intellektet. Datoranvändning och yrkeskunnande, Santérus Academic 
Press Sweden, s. 69. 
21 Dreyfus, H.L & Dreyfus, S. E( 2005). Expertise in Real World Contexts. I Organization Studies 26(5): 779-792. 
Benner, P. (2001) Från novis till expert – mästerskap och talang i omvårdnadsarbetet. Lund: 
Studentlitteratur AB. 
22 Göransson, B. (1990/96) Det praktiska intellektet. Datoranvändning och yrkeskunnande, s.141 och 97. 



Tankar om styrning – juni 2019, Inger Sohlberg 
 

 

10 

Författaren Gerda Antti använder metaforen ”hjärnan har blivit handens slav” för att beskriva denna 
obalans.  

Nej inte talar vi om praktiskt arbete i dag, knappt att vi talar om människan, nu är det hjärnan som är 
på tapeten. (…).  Det är inte livet som är huvudsaken, utan hjärnan. Och när vi talar om den är det 
som att bara tala om övervåningen i ett hus, som om nedervåningen och bottenvåningen inte fanns. 
Men hus med bara övervåning finns inte (…) För att fatta detta storslagna, närmast obegripliga 
projekt, då har människan förutom hjärnan också fått ögat för seendets skull, örat för hörandet och 
handen för måttets skull, och säg hjärtat för känslans skull. Allt för att kunna orientera sig i denna 
verkligen inte bara akademiska värld, utan också i alla de sorter av verksamheter som vanligen 
innebär handens verksamhet, alltså praktiskt arbete (…) Handen som hjärnans slav, jag har inte hört 
någon säga just det, men jag säger så därför att jag tycker att övervåningsfolket förringar värdet av 
handen. Man tror att slaven inte kan lära mästaren något. Men säger man så är man varken 
sanningsenlig eller särskilt uppmärksam, varken på sig själv eller på tillvaron. (…) Jag behöver inte gå 
så långt att jag säger att tänk på en pianist. För att hjärnan ska lära sig spela piano krävs det många 
timmars och dagars träning av handen. Det är alltså handen, ögat och örat som lär hjärnan spela 
piano. Och det gäller i allt. En lärare utan hand, en doktor utan hand och praktik, en snickare med 
bara hjärna blir ingen snickare. Och jag, när jag skriver, är ute och går, och i allt en människa gör, då 
är hela människan med. Jag lär mig medan jag gör det jag gör. Tanken vidgar sig och blir till 
nyseende och kunskap och erfarenhet. Lärandet går in i kroppen. Att göra är tänkande. Making is 
thinking. Det sista sagt av professorn i sociologi Richard Sennet. Den kunskapen som var grund till den 
yrkesutbildning som förr sågs som vad den var, självklar, och som gjorde en okunnig till en kunnig 
genom det arbete som hjärnan och ögat och handen gjorde tillsammans. Detsamma gäller för all 
bildning och fördjupning. En kunnig hjärna utan en kunnig hand, vart kommer den? Handen har lärt 
hjärnan och hjärnan handen.23 

Vilka kunskapsformer och kunskapsproducenter som ges legitimitet i våra organisationer får också 
avtryck i hur verksamheter organiseras vilket påverkar vilken slags kunskap som utvecklas inom våra 
organisationer. 

Två	principer	för	kunskapsutveckling	skapar	olika	slags	kunskap	
Tillkomsten och ökningen av huvudkontors- och enfrågeexperter i våra organisationer innebär att två 
slags kunskapsformer har utvecklas inom dagens organisationer. Dels har vi den kunskap som 
utvecklas av organisationens verksamhetspraktiker när de utför organisationens huvuduppgifter. Det 
är en kunskap som bara kan utvecklas i en specifik verksamhet och ett specifikt sammanhang genom 
att praktikern grundligt sätter sig in i något för att utföra en arbetsuppgift. Dels har vi 
enfrågeexperternas generella kunskaper som utvecklas oberoende av en specifik verksamhet eller 
specifikt sammanhang. Verksamhetspraktikerna står för en situations- och sammanhagsspecifik 
förankrad verksamhetskunskap med vilken de löser komplexa och ostrukturerade problem (jfr 
Schöns professionella praktiker). Enfrågeexperterna utvecklar en generell och standardiserad 
kunskap som kan användas i olika slags verksamheter.24 Skillnaderna åskådliggörs i nedanstående 
tabell inspirera av Furusten & Werr (2012).  

                                                             
23 Handen har blivit hjärnans slav i Svenska dagbladet. Publicerad 2013-02-22 https://www.svd.se/handen-har-
blivit-hjarnans-slav  
24 Furusten, S. & Werr, A. (2012). Expertsamhällets organisering. Okunskapens triumf? Studentlitteratur. 
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 Professionell yrkespraktiker Externa enfrågeexperter  

Typ av expertis Bedömningsförmåga, specifik 
relevant kunskap 

Formell kunskap och formella 
procedurer 

Källa till expertis Utbildning och specifik 
erfarenhet  

Utbildning i generellt 
vedertagen kunskap 

Expertisens relevans Specifik Generell 

Säkring av expertis Förtroende som skapas i lokal 
interaktion 

Frekventa formella 
utvärderingar 

Bedömning av expertis Komplex, ofta fokus på tyst 
kunskap och situationsspecifik 
relevans 

Explicit och mätbar, fokus på 
att formella riktlinjer och 
system följs 

Tabell 2: Inspirerad av Furusten & Werr (2012, s.280) Lokal vs. Generella system för expertis. De menar att organisationer 
gjort sig allt mer beroende av externa experter så som rekryterare, kommunikatörer, strategier etc. Jag väljer att benämna 
dem enfrågeexperter och inkluderar även forskare och ”huvudkontorsexperter till denna grupp experter, vilket inte de gör.   

Det är enfrågeexperternas kunskapsform som allt mer legitimeras och uppvärderas i våra 
organisationer på bekostnad av den kunskapsform som verksamhetspraktikerna har och ständigt 
utvecklar. Det är utifrån enfrågeexperternas kunskaper som organisationer styr, utvecklar arbetssätt 
och uppföljningssystem. Men om man förlitar sig i allt för stor omfattning på enfrågeexperternas 
generella kunskaper för att styra, leda och organisera verksamheten, riskerar det att medföra att de 
situations- och sammanhangsbundna omständigheterna ses som mindre relevanta och legitima att 
uppmärksamma menar Furusten & Werr. 

Risker	med	att	organisera	kunnandet	utifrån	att	kunskapen	är	generell	
När företag och förvaltningar organiserar sitt kunnande utifrån ett synsätt som innebär att 
kunskapen är generell, underlättas gränsdragningar mellan olika verksamhetsområden och 
yrkesroller. Man får också bättre överensstämmelse mellan olika funktioners ansvar och olika slags 
interna styrsystem. Därmed underlättas möjligheten att ackumulera och sprida kunskaper i tid och 
rum. Man får dessutom transparens och därmed ökade möjligheter att kontrollera och utkräva 
ansvarstagande. Men det innebär samtidigt att den kunskapsform som används i styrning och 
organisering främst utgår från enfrågeexperternas generella, synliga och mätbara kunskap. 
Verksamhetspraktikernas tysta situations- och sammanhangsbundna kunskapsform som är 
svårartikulerade och svårmätbara får då mindre genomslag i styrningen, organiseringen och det 
praktiska utförandet av organisationens huvuduppgifter.   En effekt kan då bli att det personliga 
ansvaret läggs över på system och procedurer. En annan konsekvens kan bli att de beslut som fattas 
inte står på en stadig grund.25  

När enfrågefolkets expertkunskap ställs i förgrunden framför verksamhetspraktikernas kunskap, 
handlar expertkunskap inte heller längre om förmågan att lösa komplexa problem i vardagen, utan 
expertkunskap handlar mer om att uppfylla formella krav. Handlingsutrymmet för 
verksamhetspraktikerna att agera som expert och hantera komplexa situationer genom 

                                                             
25 Furusten och Werr (2012) 
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improvisation minskar eller till och med upphör. När formella system som har utvecklats av 
enfrågeexperterna hindrar eller försvårar verksamhetspraktikerna från att anpassa sig till 
situationens specifika förutsättningar, diskvalificeras en mängd kunnande som inte ryms inom den 
formellt, erkända kunskapen. Det riskerar så småningom att leda till att organisationen inte har 
kunskap om den situationsbundna och vardagliga problemlösningsförmågan som är kritisk för att 
verksamheten ska kunna utföra sitt huvuduppdrag.  

Konsultföretaget Bain & Company är inne på liknande tankar. När en organisation växer tappar dess 
medlemmar samsyn om organisationens huvuduppgift, kunskap om specifika förhållanden och 
förmågan att vara snabb och flexibel. I stället för att möta kundens behov utvecklar organisationen 
en fiktiv kund, en persona, som får utgöra modell till de kunderbjudanden som organisationen 
utvecklar. En annan effekt är att de som utvecklar verksamhetsidén alltmer utförs av personer som 
saknar egen erfarenhet av kärnverksamheten. En konsekvens blir att aktörerna på huvudkontoret 
fördelar resurser demokratiskt utan att reflektera över hur resurser kan användas på bästa sätt. 
Ledningsgruppens diskussioner handlar snarare om att förbättra nyckeltal med någon fraktion av en 
procent och den tappar långsamt men säkert förankring i kärnverksamheten. En ökad intern fokus på 
processer och information ger mer komplexitet. Organisationen får olika versioner av strategier och 
mål. Organisationens medlemmar försöker att balansera olika behov vilket ger ännu mer 
komplexitet. Strategin handlar mer och mer om att försvara det man har. Byråkratin växer och 
prioriteringar handlar mer och mer om politik. Data och format dominerar. I allt detta tappar 
organisationen oftast bort viktig kunskap om vad som är viktigt för kunderna.26 Glappet mellan de 
som styr och de som möter kunderna ökar.  Henry Mintzberg (2009) sammanfattar problemet något 
mer kortfattat: 

A gaping hole exists between those who administer and those who deliver the basic services. The 
consequence is that above the gap, they talk abstractions (quality, risk etc.) below it, people are 
confused and frustrated.  How to close this gap?  Bring the managers down, welcome the operating 
people up or shrink the gap. 27    

För att behålla sin handlingsförmåga och öka sin handlingsberedskap inför framtidens utmaningar 
behöver alltså organisationer lämna utrymme för och visa uppskattning för den kunskap som inte lätt 
låter sig inordnas och specificeras i generella och formella definitioner. 

Vi	kan	minska	detaljstyrningen	på	flera	sätt	
Vad krävs då utifrån resonemanget i denna text för att den nya tillitsbaserade styrningen och 
ledningen ska åstadkomma mindre detaljstyrning än tidigare styridéer och ge ett så stort 
handlingsutrymme som situationen tillåter för den som ska utföra verksamheten?  

Ja för det första behöver vi komma ur den kunskapsteoretiska fixeringen som begränsar fakta till 
vetenskaplig fakta. I tider av rädsla för faktaresistens i samhället betonas allt mer att beslut ska vara 
faktabaserade – men därmed inte sagt att fakta måste vara evidensbaserade. Det är viktigt att skilja 
fakta från fantasier och sagor – men fakta kan tas fram på andra sätt än genom vetenskapliga 
metoder och av andra personer än forskare. Fakta kan också vara synliga och användbara resultat  

                                                             
26 Bain & Company (2013). Four path to a focused organization. Kan hämtas på: 
http://www.bain.com/publications/articles/four-paths-to-a-focused-organization.aspx 
27 Mintzberg, (2009) Managing, s.172. 
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som har uppmärksammats av en reflekterande praktiker som utvecklat en professionell kompetens 
enligt kompetenstrappan i tabell 1 ovan. Jag stöder mitt resonemang att en reflekterande praktiker 
kan producera ”objektiv” fakta genom att citera Axel F Engström: Med vetenskap menar ja då inte 
vad många göra, sysslandet med matematik och formler (…) Jag går så långt att jag säger att en 
skomakare kan vara vetenskapsman inom sitt område. En praktiskt verksam person, en ingenjör eller 
skomakare, kan genom att reflektera över sin verksamhet eller sina erfarenheter nå insikter som är 
jämförbara med att tillägna sig färdiga teorier. 28 En reservation är då att vi kan urskilja vilka av våra 
medarbetare och chefer som är reflekterande experter från de instrumentellt handlande noviserna i 
våra organisationer. För att göra det behöver vi se vilken faktisk kunskap människorna i våra 
organisationer har och inte stirra oss blinda på hur många resurser vi har som har tilldelats en 
specifik yrkesroll och tro att alla med samma yrkesroll har samma kompetens och kan åstadkomma 
samma resultat. 

För det andra behöver förvaltningsorganisationerna i större utsträckning organiseras för lärande och 
kritiskt tänkande.29 Det innebär att vi måste tillåta oss att ifrågasätta givna tankesätt och procedurer. 
Genom att se kärnverksamhetens praktiker som reflekterande professionella praktiker i stället för 
praktiker som agerar instrumentellt, kan handlingsutrymmet ökas för den som ska utföra 
verksamheten. Vi behöver därför släppa taget om den positivistiska kunskapssynen med dess 
tekniska och rationellt syn på praktiker och problemlösning. Ett tekniskt och rationellt synsätt 
förutsätter att målen är givna på förhand och att problemen är definierade och att de kan lösas 
utifrån tillgängliga hjälpmedel. Men i verkliga livet är problem inte givna, utan de konstrueras av 
människor utifrån en problematisk situation. Det överraskningsmoment som är så vitalt för lärandet 
är oförenligt med det sätt som organisationer anses fungera mest effektivt.  Därmed inte sagt att vi 
ska strunta i strukturer, rutiner och planer men de behöver byggas utifrån en annan kunskapssyn än 
den positivistiska.  

För det tredje behöver vi se över hur kunskapsförmedlingen går till mellan styrande och utförande 
aktörer även på politisk nivå.  Vem är det som ska förse riksdagen, regeringen och Regeringskansliet 
med beslutsunderlag? Vi har fått allt fler ”enfrågeorganisationer” som tillhandahåller regeringen 
olika slags beslutsunderlag i form av framtidsstudier, granskningar och utvärderingar.   Politiker och 
Regeringskansliets tjänstemän får också allt mer återkoppling om förvaltningsorganisationernas 
verksamhet av dessa organisationer i stället för direkt från förvaltningsorganisationerna. Det innebär 
att förmedlingen om förvaltningsorganisationernas verksamhet sker utifrån både andrahands- och 
tredjehandskunskap uttryckt med generella termer på en allt högre abstraktionsnivå. En risk med det 
är att politiker och andra höga beslutsfattare ser verkligheten som uppdelad i svart/vitt- eller rätt/fel-
kategorier. De blir helt enkelt funktionellt autistiska.30 De får svårt att konfrontera verkligheten som 
den är.  

Vi tror att regeringen styr och följer upp förvaltningsorganisationernas verksamhet utifrån cirkeln i 
bilden nedan. Men allt fler externa ”enfrågemyndigheter” har inrättats för att hjälpa regeringen styra 
och följa upp förvaltningsmyndigheterna. Det handlar inte längre enbart om Ekonomistyrningsverket 

                                                             
28 Göransson, B. (1990/96), s. 13–136, som citerar uttalande av Engström, A. F som vid sekelskiftet och 
årtiondena framåt var Ingenjörsvetenskapsakademins förste chef  
29 Jacobsson, B. (2015) Fotnoter till förvaltningspolitiken. Lärande, styrning and all that jazz. 
Förvaltningsakademin, Södertörns Högskola.  
30 Ett begrepp som användes i en japansk framtidsstudie från 1985, refererad i Göransson, B. (1990/96) s. 132. 
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och Statskontoret. Det har tillkommit allt fler inspektionsmyndigheter och utvärderingsinstitut. Bara 
under de senaste två till tre åren har ytterligare ”enfrågemyndigheter” etablerats som 
Upphandlingsmyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten, Digitaliseringsmyndigheten och 
Myndigheten för arbetsmiljökunskap. 

 

Bild 4: En variant på den offentliga styrkedjan. Medborgare röstar fram riksdag och regering som styr 
förvaltningsorganisationerna som i sin tur levererar tjänster till medborgare. Om medborgarna inte är nöjda röstar de fram 
en ny regering. Men i dag är det en mängd externa myndigheter och institut som både förser regeringen med idéer och 
följer upp förvaltningsorganisationerna. Regeringen får allt mindre direktinformation från förvaltningens verksamheter om 
verkligheten vilket riskerar öka glappet mellan idéer och verklighet.   

Det är ett tydligt tecken på att regeringen uppvärderar enfrågeexperternas generella kunskap 
framför förvaltningsorganisationernas mer specifika verksamhetskunskap. Det förhållningssättet 
riskerar att i slutänden begränsa handlingsutrymmet för den som ska utföra verksamheten – även 
om syftet är gott, att hjälpa.  Risken för det är särskilt stor om dessa enfrågemyndigheter ska 
återrapportera till regeringen hur väl förvaltningsorganisationerna följer de best-practices som de 
förser förvaltningsorganisationerna med. Jag infogar en före detta kollegas inlägg på Linkedin som 
lades ut för någon månad sedan. Hon arbetar som inköpare på en av våra största myndigheter. 

Jag vill gärna vara positiv men nu ser jag med sorg hur offentligheten snör in sig i 
dokumentationsträsket i stället för att utveckas. Det gäller både huvudarbetsuppgiften och bisaker 
runt omkring. Det är så sorgligt för jag trodde verkligen på det jag gör – just nu vet jag inte längre. 
Jag ser verkligen framemot fler tankar sprungna ur tillit för kontroll och snart skulle jag välkomna att 
någon spelar in vad jag gör på dagen framför detta eviga snurrande kring dokumentation med alla 
vad, när och hur. 

En fråga som vi behöver fundera över är därför om politiker och högre tjänstemän i Regeringskansliet 
kan få mer direktåtkomst till verksamhetspraktikernas specifika kunskap, den kunskap som 
medarbetare och chefer i kärnverksamheten upparbetar i mötet med medborgare och företag. (se 
streckad pil i bilden ovan). Det är de som upptäcker diskrepansen mellan förväntningar och behov, 
mellan hur det var tänkt att vara och hur det i slutänden blev. Det är de som ser vad och vilka 
medborgare som faller mellan stolarna när man delat upp verksamheter som hör ihop mellan olika 
organisationer. Genom mer direkt feedback skulle nödvändiga beslut kunna fattas snabbare och 
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problem åtgärdas i raskare takt vilket torde öka medborgarnas tilltro till såväl politiker som 
förvaltningsmyndigheter.   

Om regeringen på allvar menar att administrationen ska minska och att handlingsutrymmet för den 
som ska utföra kärnuppdraget ska öka, behöver regeringens inte bara minska detaljstyrningen i 
instruktioner, regleringsbrev och särskilda uppdrag.  De behöver också uppmärksamma den indirekta 
styrningen som sker av förvaltningsmyndigheterna via dessa enfrågemyndigheter. Det är nämligen 
dessa myndigheter som med sina modeller, allmänna råd och best practises styr 
huvudkontorsexperternas utformning av förutsättningarna till kärnverksamheten.  

 

Många enfrågeexperter och tyckatillare vill styra hur 
Anders ska utföra arbetet. Inte sällan styrs de i sin tur av 
riktlinjer och allmänna råd som har utformats av andra 
enfrågeorganisationer. Personalchefen styrs till viss del av 
Arbetsgivarverkets riktlinjer. IT-chefens instruktioner 
baserars på Digitaliseringsmyndighetens riktlinjer och 
logistikchefen har säkerligen upphandlat repet som Anders 
har kring magen enligt Upphandlingsmyndighetens process 
för upphandling och bokfört utgiften för repet enligt 
Ekonomistyrningsverkets allmänna råd. 

Bild 5: Anders (eller Herbert som han kallas i engelsktalande länder) som styrs av en mängd enfrågeexperter. Hämtat från 
sociala medier. 

Om vi vill förbättra verksamheten i förvaltningsorganisationerna och ge den som utför verksamheten 
mer handlingsutrymme kan ett alternativ till att lägga till nya experter, direktiv och myndigheter vara 
att helt enkelt plocka bort några. Då kanske förvaltningsorganisationerna kan förverkliga det tillstånd 
som beskrivs i nedanstående anekdot som Martin Rogberg publicerade för några år sedan när han 
var VD på Institutet för personal och företagsutveckling.  

Mailskrivaren började dock i en helt annan ände. Hans erfarenhet kommer ifrån en 
avvecklingsprocess från ett av Sveriges mest framgångsrika företag. Efter den inledande chocken och 
olika försök att hantera krisen på något vettigt sätt, hände något ganska förvånande. Verksamheten 
rullade bättre på än någonsin tidigare. Hur man än mätte, gjordes fler saker än tidigare och med 
högre kvalitet. Och dessutom tog man bättre hand om varandra.  

Vad var det som gjorde att verksamheten flöt på så bra under avvecklingsfasen? Det verkade till stor 
del handla om allt som inte gjordes längre. Det var en mängd saker som man inte längre brydde sig 
om, alla tidrapporter som inte fylldes i, alla enkäter som inte besvarades, alla rapporter som inte 
skrevs och alla de möten man helt enkelt valde bort. Vad gjorde man då istället? Jo, man fattade 
snabbare beslut, stämde av med de som faktiskt berördes, hade möten med de man behövde prata 
med och så vidare. 

Men varför gör man då inte i vanliga fall som man gjorde här undrar mailskrivaren? Han pekar själv 
på att mycket av det som ledningar initierar görs utifrån en bild av hur organisationer fungerar i den 
bästa och allra mest moderna av världar. Ju mer modern en företeelse ter sig, desto sämre verkar den 
emellertid fungera i den vardagliga praktiken enligt mailskrivaren. Slutsatsen handlar om att det nu 
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borde vara dags att återföra debatten till hur organisationer faktiskt fungerar, snarare än till hur de 
förmodas fungera i idealfallet.31 

Med detta sagt önskar jag er alla en riktigt skön sommar!  Och jag hoppas att vi ses på någon 
nätverksträff eller kurs i höst så vi med gemensamma krafter kan bidra till en positiv utveckling av 
offentlig verksamhet. 

Varma hälsningar från ett varmt Ekerö 

Inger Sohlberg 

2019-06-15   

 

 

                                                             
31 IPF:s hemsida. Publicerad artikel av Martin Rogberg, 2013-05-12, nedladdad 2013-07-31. 


