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En ny styrning för en digital framtid 
 

Effektiv styrning ordnade den 14 oktober ett öppet seminarium där professor Bo Dahlbom föreläste på 
temat ”Digitalisering och styrning”. Den mycket uppskattade föreläsningen handlade om den digitala 
revolution vi står i början av, vad den består av och vad den kan innebära för styrningen. Efter 
föreläsningen diskuterade deltagarna med Bo Dahlbom tillsammans med oss från Effektiv styrning om 
ytterligare konsekvenser för styrningen och för offentlig sektor i stort. 

I denna artikel kombinerar Lennart Wittberg insikter från föreläsningen med egna funderingar kring 
konsekvenser för styrningen och för hur offentlig sektor kan bli ännu bättre i framtiden. 
 

Den digitala revolutionen är samhällsomvälvande 

Vi är bara i början av den digitala revolutionen som fick en symbolisk start den 29 juni 2007. Då 
lanserade Apple och Steve Jobs sin iPhone. Det var den första smarta telefonen. En uppfinning som 
ändrade våra liv och förändrade världen. 

Idag finns robotar, sensorer, digitala assistenter nästan överallt. Artificiell intelligens har utvecklats 
betydligt och kommer att fortsätta att utvecklas. Vi har 5G-teknologi som gör att allt och alla kommer 
att kunna vara uppkopplade. Det är en ny tid med mängder av data och datorkraft att hantera all data. 

Data är den nya oljan brukar man säga. Men kanske är det mera korrekt att säga att den som har 
kompetens och förmåga att använda all denna data blir den nya kung Midas. 

Om vi jämför med industrialismen så var det kol och olja som var drivkraften och det var energibolagen 
som var stora och mäktiga. Kol och olja handlar om att driva maskiner, inte minst bilar och andra 
transportmedel som starkt bidragit till att förvandla samhället. 

Industrialismen handlade om energi och maskiner och gjorde samhället totalt sett mycket rikare. Men 
det handlade inte endast om pengar. Industrialismen ledde även till sociala, kulturella och politiska 
förändringar av stora mått. Vi fick en ökad urbanisering, en ny arbetarklass med tillhörande nya 
politiska partier och en ny kulturell epok som kallades modernismen. 

På motsvarande sätt handlar den digitala revolutionen inte endast om teknik och inte endast om 
tillgång till data. De globala techbolagen är de stora och mäktiga som påverkar alla delar av vårt liv. 
Det påverkar oss socialt, kulturellt, politiskt och ekonomiskt.  

Vi får möjligheter att göra saker som inte varit möjliga tidigare. Vi har tillgång till en global marknad 
och vi kan kommunicera med vem vi vill när vi vill. Detta ger oss möjligheter och friheter. Samtidigt är 
vi, och kan bli, kontinuerligt övervakade av både stater och privata företag. Samhället förändras i 
grunden. Den förändring vi står inför är väsentligt större och mer genomgripande än vad 
industrialismen var (och den förändringen var en av de största mänskligheten upplevt). 

Men framtiden är inget som bara blir. Vi kan alla vara med och påverka den. Men vi måste se och 
försöka förstå vad som händer och aktivt göra val som driver utvecklingen i önskvärd riktning. 
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Det digitala samhället handlar om plattformar och ekosystem 

Alla stora techbolag tillhandahåller plattformar av olika slag. Facebook, Youtube, Amazon, Google, 
Tencent och många andra skapar plattformar för användare att utbyta tjänster, information eller saker. 
De blir möjliggörare för människor att kommunicera, kreera, roa sig och tjäna pengar. 

De stora jättarna har flera olika plattformar som samverkar i ekosystem. Allt är också sammankopplat 
genom internet till ett gigantiskt ekosystem. Vi är alla uppkopplade och sammankopplade på olika sätt. 

För samhället i stort och för offentlig sektor i synnerhet är det helt avgörande hur man förhåller sig till 
denna utveckling. 

Industrialismen gav oss bilden av en organisation som en självständig fabrik som sköter sitt på egen 
hand genom att ha full kontroll över sina processer och som sedan kommunicerar med omvärlden 
genom sina produkter, kundtjänst och kanske marknadsundersökningar. 

I det digitala samhället blir allt mer eller mindre integrerat och man är därför alltid en del av ett större 
ekosystem.  

I sin föreläsning gav Bo Dahlbom ett exempel som kan tjäna som symbol för den här förändringen. 
Skolan som byggnad kommer att finnas kvar, men den blir inte längre lika väsentlig. Skolan som 
plattform är integrerad i samhället. Oavsett om man tänker på den egna organisationen som en 
avgränsad byggnad eller som en eller flera avgränsade processer kommer gränserna mot omvärlden 
att luckras upp. För skolans del kan det handla om föräldrar eller företag som en del av de 
utbildningsresurser som skolan kan använda eller om att elever själva söker svar och kunskap på helt 
nya sätt. 

 
Resursintegration är poängen och vinsten 

Digitala företag som Airbnb och Uber kopplar ihop människor som har resurser (bostäder och bilar) 
med andra människor som behöver dessa resurser. De resurser som ändå finns används mer effektivt 
vilket alla tjänar på. 

Wikipedia drar nytta av den kunskap människor redan har och av det faktum att många människor 
tycker att det är roligt att lära sig saker. 

Inom vård och omsorg drar anhöriga ett stort lass. Vården och omsorgen skulle inte fungera utan detta 
frivilliga arbete. Det är en form av resursintegration, men utan någon avsiktlig idé om att resurserna 
faktiskt behöver integreras. Den offentliga vården och omsorgen är organiserade i olika stuprör och 
även om de uppskattar och behöver anhörigas hjälp kan de också uppleva anhöriga som störande 
moment i deras processer. Man agerar som om andra resurser inte fanns. 

Det Nederländska företaget Buurtzorg som bedriver hemtjänstverksamhet försöker istället aktivt dra 
nytta av sina olika patienters nätverk. Då kan man samordna och få ökad nytta av andra aktörers 
resurser. Vilket leder till ökad kvalitet och lägre kostnader för alla inblandade parter. 

En ökad resursintegration är nästan alltid möjligt. Skolan kan ta hjälp av företag som till exempel har 
problem som behöver lösas. Något elever kan få träna på och samtidigt göra nytta. Det leder till lägre 
kostnader, och ökad nytta, för både skolan och företagen samtidigt som eleverna kan bli mer 
motiverade och lära sig mer. 
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Myndigheter som handlägger ärenden av olika slag behöver se att deras ärenden inte är isolerade 
händelser utan del i något större. Detta gäller oavsett om ärendet handlar om företagsregistrering, 
bygglov eller tillstånd för olika typer av verksamheter. De som ansöker om något gör det därför att det 
är en del i ett sammanhang. 

Genom att se sin egen verksamhet som en, oftast liten, del av ett större ekosystem kan man också se 
vilka andra aktörer som är inblandade. Då kan man också dra nytta av andra aktörers arbete samt 
andras vilja och engagemang. Men inte genom att exploatera andra, utan genom att samskapa värde. 
Jag bidrar med förutsättningar för den del av ditt värdeskapande som jag finner önskvärt och då vinner 
vi båda. 

 
Varför uppenbara effektiviseringsvinster är svåra att nå  

Om offentlig sektor kunde arbeta mer tillsammans med varandra, med sina kunder och med privata 
aktörer skulle väldigt mycket kunna göras både bättre och billigare. Pandemin har visat att det är 
möjligt. Frågan är hur lätt en fortsatt utveckling med mer samarbete egentligen är. 

Styrningen av offentlig sektor i Sverige bygger på en idé om tydliga ansvar och ett tydligt 
ansvarsutkrävande. Man ska alltid kunna veta vems fel det är när något går snett. Man ska alltid veta 
exakt hur mycket var och en har bidragit med. 

Denna idé bygger i sin tur på två antaganden. Det ena antagandet är att utan ett tydligt 
ansvarsutkrävande kommer människor och organisationer att försöka smita undan sina åtaganden. 
Det andra antagandet är att helheten automatiskt blir bra om varje del fungerar väl. 

Men tänk om båda antagandena är fel? Tänk om människor både vill och kan göra sitt bästa för att 
andra ska ha det bra? Tänk om människor gärna samarbetar mot högre mål? Tänk om helheten inte 
blir bra bara för att varje del fungerar väl? 

Då skulle man kunna organisera och styra offentlig sektor utifrån en idé om att värde skapas 
tillsammans. Vi kan se att 90-åriga Esther mår bra men hur vet vi om det beror på kommunens, 
regionens eller anhörigas insatser?  

Tänk om vi kunde se att det är fel fråga. Tänk om vi kunde utgå från de önskvärda effekterna och förstå 
att allas bidrag behövs. Det är kombinationen av olika bidrag som ger nyttan.  

Invändningen hörs lång väg. Hur ska vi då kunna kräva ut ansvar? Hur ska vi då veta om någon har gjort 
ett bra arbete? Svaret är att det kan vi och det vet vi. Men det blir lite svårare. Det går inte att utläsa i 
ett Excel-blad och det går inte att visa genom röda, gula och gröna pluppar. Men det går att se och 
förstå genom att se på vad som uppnåtts, vad som gjorts och genom att göra bedömningar. 
Bedömningar som bygger på en djup kunskap om verksamheten och sammanhanget. När vi människor 
samarbetar vet vi om det fungerar väl eller inte. 

Detta bygger i sin tur på att offentlig sektor behöver överge en annan grundidé. Den om att styrning 
och uppföljning kan ske separerat från verksamheten av personer och avdelningar som egentligen inte 
vet så mycket om verksamheten. 

 
Den svåra tankemässiga förflyttningen 

Styrningen av offentlig sektor idag utgår från att varje organisation har full kontroll över sina egna 
resultat. Därför tenderar resultat ses om antal pinnar istället för vad man uppnår. De flesta inser att 
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de önskvärda effekterna påverkas av många olika faktorer och att det endast är ett fåtal den egna 
organisationen kan påverka. 

Styrning idag ses som detsamma som att ha full kontroll. En annan styrning, vare sig man kallar det för 
tillitsbaserad styrning eller något annat, ses som en förlust av kontroll. En förlust av kontroll ses i sin 
tur som detsamma som antingen fullständig anarki eller i varje fall som en röra som leder till ännu 
sämre resultat och effekter. 

Den svåra tankemässiga förflyttningen handlar därför om detta: Hur kan vi gå från ett läge där vi börjar 
med att säkerställa full kontroll över organisationen för att sedan fundera över hur vi kan bidra till olika 
effekter till att gå till det motsatta läget där vi börjar med att se vilka effekter vi vill bidra till och därefter 
funderar på vad det betyder för organisationen? 

Läs gärna mer om den ökande organisationsegoismen här. 

 

Lennart Wittberg 


