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Om fördelen med vaga mål och pragmatiska 
förhållningssätt 
Effektiv styrning ordnade den 9 september ett öppet seminarium där docent Susanna Alexius 
föreläste på temat ”Mål- och resultatstyrning av komplex verksamhet”. Föreläsningen och 
efterföljande diskussion uppskattades mycket av deltagarna och gav nya perspektiv och insikter i 
svårigheterna, och möjligheterna, med mål- och resultatstyrning. 
 

Att leda komplexa uppdrag 

Susanna Alexius berättade om innehållet i sin kommande bok ”Att leda komplexa uppdrag” där hon 
sätter mål- och resultatstyrning i relation till den komplexa verklighet som offentlig sektor har att 
hantera. Vi på Effektiv styrning har fått möjligheten att läsa ett tidigt utkast av boken och gillade den 
väldigt mycket. Den är välskriven, lättläst och praktiskt orienterad genom att den ger en ökad 
förståelse för varför styrningen ser ut som den gör och att det kan finnas flera olika syften med 
styrningen. 

Komplexa verksamheter kännetecknas av att det finns många intressenter med olika, och ibland 
motstridiga, krav och behov. Det är viktigt att förstå och acceptera detta eftersom det faktiskt innebär 
att ju bättre man blir på att tillgodose ett behov, desto sämre kan man bli på att tillgodose något annat 
behov. Styrning av komplex verksamhet kännetecknas av balansgång, avvägningar och ständiga 
anpassningar. 

Detta betyder att det inte finns någon enkel lösning. Det finns ingen metod eller formel som alltid 
fungerar och som kan lösa alla problem. Komplexiteten måste accepteras och anammas för att kunna 
förstås och hanteras. 

 

Både effektivitet och legitimitet 

Alexius talar om behovet av att kombinera åtgärder som ger ”effektivitetspoäng” med åtgärder som 
ger ”legitimitetspoäng”. Verksamheten ska förstås bedrivas effektivt, men samtidigt finns mängder 
med olika krav avseende till exempel miljö, jämställdhet, säkerhet och mycket annat. Allt är vällovligt 
och behövligt men det riskerar att minska effektiviteten i den operativa verksamheten. Att 
nedprioritera dessa yttre krav vill man förmodligen inte. Det skulle inte heller uppfattas positivt av 
externa intressenter och förmodligen inte heller av medarbetarna.  

Framgångsrika organisationer behöver alltså hantera både krav på den operativa effektiviteten och 
krav på att agera ”som man ska”. Man måste visa att man är en modern organisation som förmår leva 
upp till högt ställda ideal. Det är viktigt för omvärldens syn på organisationen och därmed för 
förtroendet och för möjligheten att rekrytera kompetenta medarbetare. Samtidigt ska man med 
begränsade resurser hantera sitt kärnuppdrag allt bättre och effektivare. 

En metod för att hantera mängden krav handlar om särkoppling. Det kan handla om att visa upp en 
förväntad fasad utåt. Denna yttre fasad behöver inte stämma helt med organisationens inre liv. Det 
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yttre kan handla om formella strukturer i form av snygga planer och dokument eller andra typer av 
skyltfönsteraktiviteter.  

Det som är så befriande med det som Alexius säger är att detta inte behöver vara fel. Det är ett 
pragmatiskt sätt att lyckas med både den inre effektiviteten och den yttre legitimiteten. Det behöver 
förstås göras med urskillning och gott omdöme, men när verkligheten består av fler och större krav än 
vad som är möjligt att hantera behövs pragmatiska förhållningssätt som i slutändan leder till att 
verksamheten fungerar bättre än vad den annars hade gjort. 

 
En styrform som tas för given 

Mål- och resultatstyrning är väl spridd och helt anammad idag vilket gör att modellen ses som en 
naturlig styrform och kanske som något självklart. I Sverige infördes tankarna formellt i slutet av 1980-
talet men i någon form har mål- och resultatstyrning funnits länge.  

På 1920-talet handlade det om ekonomiska aspekter på produktion. Senare kom det att bli ett bredare 
synsätt och med programbudgetering kom det att omfatta organisationens samlade effekter.  

Mål- och resultatstyrning ingår som en del i det kritiserade New Public Management. Kritiker pekar 
bland annat på att mål- och resultatstyrning bidragit till att flytta fokus från allmänna och långsiktiga 
nyttor till en mer företagslik resultatkultur. 

Mål- och resultatstyrning bygger också på Public Choice Theory. Det handlar om synsätt som säger att 
den som inte styrs löpande och helst detaljerat kommer att ta varje chans att agera egennyttigt på 
bekostnad av organisationens bästa. Denna idé går ut på att organisationen presterar bättre om 
individens frihet begränsas och att fokus läggs på tydligt mätbara prestationer. Det blir viktigt, och ett 
mål i sig, att följa planen. På detta sätt uppmuntras inte ett fritt tänkande utanför ramarna. 

Alexius bedömer att det är svårt att ifrågasätta mål- och resultatstyrning eftersom den har blivit en så 
självklar del av styrningskulturen. En intressant fråga är om diskussionen om tillitsbaserad styrning kan 
förändra något eller om tilliten trycks in i befintliga strukturer, alltså på så sätt att organisationer sätter 
upp mål för tillit och följer upp det helt inom ramen för befintlig mål- och resultatstyrning. 

 
Varför vaga mål kan vara bättre 

I komplexa verksamheter blir det lätt många mål och kanske många detaljerade mål. Målen kan ibland 
vara motstridiga. Det som händer då kallas för detaljeringsparadoxen som innebär att ju mer man styr 
desto mindre blir den styrande effekten. 

När det finns många olika mål att förhålla sig till som i praktiken säger att allt är prioriterat går det inte 
att uppfylla alla samtidigt. Den som ska följa målen behöver då välja vilka hen helst följer. Detta ger i 
praktiken en ökad valfrihet. Oavsett vad man väljer att göra kan man hitta stöd i något mål och i någon 
formulering. 

För att mål ska bli verkligt styrande behöver de upplevas som meningsfulla av de som berörs av dem. 
De kan bättre känna igen sig i formuleringarna om de har varit delaktiga i framtagandet av dem.  

För att lyckas med detta och som ett sätt att undvika detaljeringsparadoxen kan ett fåtal vaga mål 
sättas på övergripande nivå. Sedan får varje del av verksamheten översätta dessa vaga formuleringar 
till sin verklighet och sina praktiska förutsättningar. Vaga mål fungerar också bättre när verkligheten 
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och förutsättningarna förändras. Detaljerade mål riskerar att bli irrelevanta när förutsättningarna 
ändras. 

 
När passar mål- och resultatstyrning? 

All styrning behöver förstås anpassas efter organisationens uppdrag och verksamhet samt 
förutsättningar i övrigt. Mål- och resultatstyrning kan se ut på många olika sätt. 

Alexius pekar på att som en generell slutsats passar mål- och resultatstyrning bäst när verksamheten 
kännetecknas av följande: 

• verksamheten går att renodla och effektivisera utan att riskera en stor legitimitetsförlust och 
utan att centrala värden och uppdrag upplevs gå förlorade 

• verksamheten är relativt förutsägbar och därmed lättare att planera 
• verksamheten har påtagliga resultat som låter sig mätas och kvantifieras  
• verksamheten är av mer stabil karaktär där nytänkande och förändring inte är högprioriterat 

Sedan behöver var och en förstås fundera på hur väl detta passar för den egna verksamheten och vilka 
krav i övrigt som behöver uppfyllas. Från Effektiv styrnings sida vill vi gärna uppmuntra en fortsatt 
diskussion om detta intressanta ämne och vi hoppas att så många som möjligt läser Alexius bok när 
den kommer ut. Oavsett vad man själv tycker om mål- och resultatstyrning ger boken nya perspektiv 
och nya insikter. 

 

Lennart Wittberg 


